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 نيذا/م اتبا لسن

 نئئاغتاقا صن 00
 سرا طئارش ِس ماع

 سرا ناكرا سس لأ
 يزال وجاو طلرمت مس

 نمور هرج ”لصفأ مرمأ نس

 ,ثمدبالا« لوصفو

 تسول اهل واقر والصف ممأ و ترابلا باتل
 كزاف نايس ثرع نايل صناع مأ 6 وو نايب ل صن | م
 نع مم اح ةولصساضق م ار ينوضو ضتاز لصف 9

 ساقتإ و ركو تالضم لسن مأرم نيل ناين لصف | ٠١
 سراكزغ ”نمن ممارم لي لوزالايزكبجاو لض لمن 1
 ساس زان سن يشري كساس نأ +
 نيدجزاف لمن ساس نتوكتساؤ تراه لمن و

 نس وزاتبجاو الرصف مااا سوفت حساب ترايفل سف ,٠
 سيف: ران سف 0١ ينك كرا ينال صف مه

 هرائتسازات ناب رسسأ ممر نس وكل اس لصف أ ١
 لئرتزصف هزت

 اس



 علا ةزصداي ١

 نيم أخ يروسز اند اهرب | مع
 ضر سشراهسسس ازا لايب رم

 شال فراصم ل و9



 هيجل ا!ناح ا ةللاوتمل

 ملاقع و نيش ديس كعموكداَو ولّى نيالا ترسو سل
 رم نيش الاهالي - نيِمِؤملا تاعي حكت امجاد او نب

 20101111101110 َباَحضلاركأَسَم
 لل هونغ فرش ا هيرو كر رولر سبك, نيسعر قف ةالسءارعر عل
 اكدرراوماع بكيس اركشط سا سسسدف ل ند لبا تاضح /ماكل منو دأرآ م السا نرخ
 تتميز هاردي ات ايكسض نادر كي رقت ب ص ضر ل وا عسرصق 2 ركل يسكم ولع

 ةرامال اداد بج سكات لكل تقو كتر سلفا ضد فطربب كلر
 مانيق ثري |لأمو ورتعشل ايران تلا ارفف ىقفو بابا ضلي نإ اقيبيارسا كرش

 رثلا راقي قفاز. ة وت لوني 0 اب لاج ترفع ل وبقم اقع
 /م اكتر دا تعس قي [ ثلا انش ىضاق ت تضم

 باص اداشاركداكت ادد يسف نربي هوو راب اء دياي مام
 تس اواو اوف دولاب كاد ام بوتوكس افق يسلط تلد ماقدر كال يبان
 باركر ألا فشكبيزترم مانراارخي نسم اع انهت ةاييرت شف ذيك
 هلت اف كيرلا باكو هدر كاس كك ايانرك جلع

 - اداب ماتاكزانرسن كيم نلاكيإلا باتكرل ذا
 نيم نا هيب هكسرشو لصف سيصل نيس ترارلاي ال. مود .

 لصف سوا سلفر ل صف سانا دو روز لو ذب كيور ور
 لناس تارت وج لصف ساي نزل ياس 20
 قا اما ولان لصف سايس تباسي اماإ ئجكلصت
 . لول صف رم ناب كشك ابرد كراج إب وكل ا[ل صف سنابك كت راب
 3 شايب سل وسو لصف س نايك



 ناريه وتقو كن مك لصف يريم هيدصما قولصلا بانل موتم
 لني دايع دانا قيل صن دام د وخلا ا

 نايس سالما تعاد هني لصن يداي سستم
 هك وبكم ييناع بولا لصف سنابس ماغي نالت لمت
 ةاحالسفنوزاغ يرون لصف ليدي ايدكس ةعااشتا ذا غرق نوع [لصف سناب
 قرناس يور اي اهلي صقر د نابي تصر زانيسرايب ينومو لصف سولي تايورك
 الدر نبع يوزر صف سواي انام ايوب صفيه كرام
 د نارك توالت اهنو/ هني لصك م نايب ولف ايلو/روت ل صك داي

 لصف: نايكي دخل لصق بر يلست ير سن انجل بات انما
 -شيلايهسرول تلي اما ُ

 ابالي ع قمل قال ليك ل صف ب يلصف تا-8 ولرلا بات

 - دليل فن رمال يا ور لصف
 ةس 00 اب

 2 ناكتغا ريب صر وز ايس سوزرر شن سور لصف ساي كو لوزتت لاو
 م

 ناك لوز لهدم ليس بس دس ل
 لصف راسو ىف ليل صفري داي ويطلب رس دال صم

 كة مبا توله سا

 سم ايبس تغرب ورفكت اير متامت برقتاو كاسحالا بات 2
 - ما ازا قيفوتا ىلورلاو
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 همك جريل نخيل اوشا شب

 نابياابتك
 :ة:قاهكعتاذ كايقي بأول كس: ص صان فير زر لي كاي ناهي بأتك

 ناو وردا لب اتق كس لسا اير وادوتدردار وجو ببسي[ يبكس 2 ماتداج
 :رجاربم اكس ئاسو س اركض اسوا اي وراكروالئتافصروا تاذ سأل. وردا سي نافع
 ماكس ا لع دروا كس رايشلا تايتينتا كادس ا تءايحتردا كس اين ادوتورنن اراك اوتو دوا نيت

 .تردقردا فكدروا ترش امال امالكدا تررقروا هرأب | ةروأ انج تروا اننا قولك

 تركت افصن ا كد تقولك اساس ت افصل ل لاعت قتال كت اقول الكرد تياادها

 تلم بيرس طوس ةك م لامرلال اق قحط ستيبؤتي كات لطرد قةذ جس
 تقصف ويل لاف تشمل ستين يكف اسلاك يكس قير لاء سس نك نب
 ل ل تاز اواو جال شن ردادن ا سك اسلعت قر وراك سرو | سييفسم توابل
 كسا صاف تفصب وب ما ترافص كي تسمي لوتس ل سرس سبر ثساذ ل هود
 ال ىزيايدا لنا تارولختهسراساو ب سعب لاش باك اهو طيس ب اك ردا نس يق كس تاذ

 نوف دص اخ صاروا ايل ناجل نلآسي لاش كيت بيس لاوتا فل اذيردا لاوت سس انه كس نا
 هرتز: سقوف الفال شيز كارل ولع سس وأ يا لوو سة امس نك زر لاتاوتا
 ولع سساسرط ترو ناجى رسوب داملاشمدإ/ طاح هرم يثق فلها
 وب ىراتا لئاتم امتلك ماكتسساس عبس اش كر الك ام ين ىسض ركب سعب سلاش تفص
 لل < تاز ال اعتاىراب سا صاذ ى كسف انا سروتد مدا نركايه دوا لم الك إل يصفق
 هاو لوب ذمار خوك ءاس ديل هكر كارب رنا ي_زسود نأ 20111 54 اهٍآ

 خب انيق لاذ دن سكس قلاقس | قولف بسكيسيس ىراتفارإيدراكس دنبهاوخ ضع
 - انك يبل عبس اهكرركءديب كد كدا بابس ربات قفاق سا نال اينيعردا ىلا اكرم اك



 ره

 رسيز تهد عت قتاكساالاو ذءرك ب تقيقتروأ يلم اكي فيي زلط ستي بزمان بنا
 هس كرار تاس ماكي ايد/ل يلد ركب ابس قباظ بالاقه دهب كن يوك عنب
 (ىكتلرتاسا تتايا تاو ىرق// رم تاجر دا نس لوو فرط كد او فسار نفق ساس
 2 تينت سألك نيلالقعدو عرط ىساعبسدوا ٌلولالاو ثيمد تارا ل سا كقيب سنن

 امد لات ق جلا غالي دانا «لاوفا دن يس ناب هدي لوب شور سس
 ف ل سوردذ هاريس 260 يب ارب نمي اسودرلل اهرب ناك يروا سناك "رتب ل للا

 , ماا نايس تلوم اكىرايتغ اع تنبأ عدد ف: عاوب ضع واويس لت ل اعقاب لعن لوك
 كرصوا تدق تروص/ دب خذ لعن ق حابس تبا قر فلق سا نايسرد تهل كرت
 ول ارلكماكىلسقروا هدارا هدنب بجلب هرار ا نتن درو | تبورق نبك ءهبس شخ ياا

 عب ىكراج ولاقت قتسيدامك غل سا بانا ي زيبا ظرو ساّي دايس دكم اكس ا طادتزت
 تيروصرواهوارإ ترروص ا بسبب سْئي_ دل ولا ريس وكس ا بأية دانا الماكهدزب تو سج

 تيايثس أيس ب باذعدوا باولروا لاو افلوتروا ل تيبس اكره سدني كاتددت

 سا لسا اىد يوت ردق تروضرواهرارا تدوصرت ساذ__ اوت يرتوي وب
 دوار باج ضئرشوو لعب انذب اكياذعروا بان خو دوا لي تير ريب تكيسسايبا

 عرش ف القي»ا بكاء قرف سااازراراكت رواه بجادانال كايا قف تارت ن ويح
 علل دحر مخم طساو ىسا عرفك نشا جاك اين قل انرككوسك ستيل ا ضردإ لقب اخ فال
 دم لو ددق قزفردنا هع تم !ىاب كيان ليلو

 هيله ك لش ةه هد + هس لشتساىمالسإل طيس راب ف كي يدق و دف
 دوا ابزلا سبت لوط سرج سأل اوت قعرو ا لاعف اذيدس قلاخفب ب قلظم وكس لعف

 : كب قلك ولع ضو وجر لس سازج لركن
 هذ لاقلشلارواانوب لغادايورجر بهز كرسدد لج بهيج نس ةبك ل ولع .#فو

 انيك كل وكت از لاش بسانباطامارتفجتم اسس لاذ داما وكم ايشلا كراس ايل يك
 بر كطاعا تيعسوا يرقلاحترشل ارو! ورب قبال كم ص تان ىراهيل بسبب ررط ساب
 نّلال كت فايد سدامب جوج كطساو سارع ماي يروط سا كير قاكساروا بسأنك
 مولعم نشك ام اصح_دوبشروا فشلرجو جرد ريب ن اياش هس تماذ كاي ىللاغق قترج دس
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 نئاراباسزيحوترداعيليانالب بيف نامل ليلعب كأي وس ست اذان اهت قتال
 لآ ال كوكس 3 اتاذدعسلوب لاثمرو اريشم وعسل دب 2 أو روزرب اظعتس فثلو

 هاعت قتل اين ا نايا ليسا اري عرف هسا فس وكر نس نكد مدا انركلغاد كبلع
 سيث تيحشوا برقروا طاع قحيركال ل بس بير قروا اكرايشم!ىراسالاو دريك
 جايك ابو ةناو

 نسر مولعع تشكن اع اصدح دوهتوا ف شرج 21م لول كلام اس ليصفت كاف ر

 كس أت اذني ى كسا تءاذوو تعقيقح ا ف. سس تكي ككرإب تاذركم ولم مخل وا
 ٌلاسر تهرب هك لددريكسلوروأ لذ هن قلاب ت ازاله هزت مولح سل 1

 ب يشل ا ليات را دعب يش ضو مس و بنر ماط سعت رج تردا سيبك لابد
 الرف لوكر زبك دك ريكا نبك يهد تازوكييشم ل هاركر از/ ضار كج اه كس كالا
 رطاماروا را نلا] كيس بلي رق اسكس بسرو اجار بس كيس (ىرإب تاؤرك بس

 هس فشكد ب ةكعرال يف تفايرد عطى ات قيقح ساء ةكي ماين نام سنك
 يد لوط افداانلا نبحث حرر حا نيب مولحتكسطاعاروا برق نعش حرط تراحم لقك ردا
 س 'اناهسسماب شوعاكس ١انربب مت نما لي وراود افلا هد لين سورا لود عيني لحم
 م هدادي ظفل ره ىاروا ناسا ايند ابشر غآاكاسأايراروا سر كل ندما#
 دوا انال كس ايريبسس نا ناري نكاز مولعم سيو بكؤ عسير: سبق طازرب نأ نزق ابا
 قارات نا داببان اياه سل واتى ظافلا كارو ان كبور نحارب اظوكأ
 نونو رشب سراي وراكموا لوتفص ارض كندبكدق فلو ققكق تان لوب د اسبلت امس
 كاك وتيار كراكلا هتك د بسسس يال يبث ب يصنوكر واسس لاداندد! للصلب
 - بلر ليت س اركي داتيدا هس

 رطاعاروا راوتسا زيرو ارجو دوا عيسي كل كساد كي عررط س اذ يض راكم نحن اسف
 اعد اعاواروااليتسا مس راولس اراررددا تاذ هتسهودارثددا هس تددق تسيب وملك

 ررقم تسفر بادايركل ماني ساروا فلا اراكذاالك حرط سس ١س اذطاعا دمع
 تيب هه لادانىايلا

 تسب لرب ا هورس زر تسلا ماكراب لاس رود



 م

 كااوسيس وا تنشق اه مو ل قلاع ل سمية رو !بررق مودم 2

 وكرايلو ارد اءايضاروأ حرف ىعا عسب يضنوك ددنب صاخب رسؤو ردا دي اعتاد

 سل بانك تيا يسر بق يدعا لشن بصل تس برقع ما قت تشم ماورد
 تيب -ٍثسارنمدروراواترفت لانج يبرقشم لوك ركع

 تبل امىور ا اك 2 تسيبأرو تيا كسا تل

 كينج ارف اند اوفر اورق دلوق ن امس اواو خلدا وقس د1 ير الظل اريداو خو الحي هارخ
 يي ضار قارف انروطكلاعت قصي يسد اس سراء كل اوت ق كيس سو وب رباط سس
 اغاهي دري لوكا يارقهرعو الة يسو بوث يال ناياردا كدارعإ ادا هكر رقم يانتري تاب
 هستره اردتم اسردوا بيس .رعرواووارال لي زيكا ىرشاشررواهراناا#

 مالشلاو ةولّصلا يلع لوس تع
 ل ركام مالّشاو 3 راصناميل ايناروا قرصترات ددسر راما

 لالرج قر اءايبنا يسداساتخبب اسس لولتبس كدروا انكر كت ياه هاد سنت نولرل ساو

 مالنا قب تزعم ا فيلما لصف س نرتبسدا كسا غدا مالي مرآ < نا
 كل امسك اسس لايودوا سروال سدقم ا تيرس فلس اوت ارا: دفر شت ااا
 رب. "وم تررغش تييرول له كرتاب ل ديو ىف اع أفي اناروا عس قت ن ايري ىنملا ةيدسروابب

 نايلي دينانكراس أر فرداءايبنا ساس م ندا مالو ةولا ار نورك نادل
 رايبنا قتلا يطساد سكانر اهات اق نك ول انلروا لوس لش ال نايم نلل نال أي
 هوا( كايت لوب انكوربلروا وريخصر ار /ماكدو اذه سعب انني ل ايلر ل وبانكدوا
 ة اجدداانال اج اهلين ا يدوب تباث اسس قل سس طز يلطما جيسون

 شرم دما تلو انكي اكابردا يكس اضعسدنب ةّئرن كلي كري تاياسسا انالانلأملا
 شرع كاد ذ_ امادو | بكس ىو كلو شكر هاك لس كب ذ_اهكف رط ناز دوا تدوخ
 قولفاكراسكس ساديتوابةشيفوا ءاين اواو ماقب ىلإ تكة كرك ماكسكرا ع

 ستكر سيب ترتد دافع تاز قباررخ بسمو لإ لوو اكرد يفسد ا ب زو
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 رق ايدوك لا كسا تددقردا كوت سترك ا مو هيلو سس قولقرو ا يع شسرقم سا مكي
 دتئا سحر كايبابب تافصردا تاذ ادغ لول هود اي ةحكد دايت اكددق شارما ةئلب
 2 قدروا لات روصو ىدجا عادلا كل كير مولحمشل لا ًاريقرو الس نوئاواسصع سنام

 قيفوت روك ارب كدنب سا ل ىلاعت اهغروا سقس ش شك تقاطدلغب سف اناكبقرتح
 سكرت كساوك اان ]ولك يرش سس وتفص اقول و دي ص انداغ رن كرشع سا
 ترفح كراصن حرط ىداّتس وبر ف اهي اكلنا هس ل ويضم رافلر وا يرطاسي_ فلأن امرشا
 بطلا ليني للفرن لود كرد تسب لومار لع
 ريق ازركب يت اهد سر وتفصارغر كن وتشرف وا وب ف اكعد عك طنا انناباك
 نرويشثروا دايبلا تيمككوا رد أيد يرش لت افص رايب اوك رخو ىو لشن نيتك( ا

 ىرادجئاتددارايلد ا ءاوخشيربلب أوتاد وب بأت»و اوخ نيسان تما لكس سوروااوسلم
 تايد ب ىو خرج تنميل سلا صاروا رميا كل شدا لوق ديب
 . تاب ىضارصو ابر كي اهزإ ادا ايك نب تيزي ست اان سام لكي ساايارفرعروزانال
 رع راتب كورك أرب فاظيالب لاب رس لعنوا لوتس اييلعرشلا لسا ريت

 20 ا 0 7 2. َ
 اوزاكلصاخ تيس قت باذعددا بس قر عرق ان/لاوس ريو |اتهكاورمخيف# ميل عرس الصح
 ارواب انما د كسسم يد تيوشيلروا اننب لل لور ل اهس معو إ

 دورات نر راروااك/لوناعسآاناج ثدي وم ل وادوا عبس ق حل كس فس العدا ةسرااانكد ب
 أنوال مكردا هس لورباك دوور ان, كروشي مدوروا اك يناذوبب فروا اكل د ابي امثال

 لوثبازاكر ولم انلوتر وا لك اهشعا ليد ىب اوكروااكتدمايق ند باضروا بس نيكل رعبا

 هب هد ابن كيرابس لاي دو اهداي زيت راوتر شمل يزور اك ارص ليانحيرروا نب
 كلش ايد تس[ ض عبو |هس در زتي_طوكرنن اء ضعوا كونت ارضع طاع إ ساردا
 ركض وتو اهنا وبيض آكل نو 1 ايس |تعافشروا ع رس 2000 ضعوا

 ويزول ساب كس شارو اه ترب دأب زادوا هش صدود هداية دييفس ايما فاه ع

 هرعت قئرواكووب داسايم دعب دس سااكي وىل رب بيز م سأ ضي س اتسم ع
 قس صخر وا سيكي اذعرب هرخشع اصركاردا تولد لقي زلوم انكسر سانع

 خددشم ُ اروا بابو لانك كس لسمو قاوم لإ اون ق حاسس امانكك ساتركيرتدس لد
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 كش سرد» رورلم هاو كراك تكيس زودرلا السن اكركردا ل سساغ

 أي اولسرو الس لديك ليا تلشسس/ كس سارعلدو ا سيووبب لاو لستسشبرسسد ا كي ريك
 لشد باز هزودماسق اوتدها هبسانوببر باتساع يرد انو سئرف اهدح كرو

 ىلصاغفيركبيي دواخل كروا لاي مرلردا كارو قوطررذ لرد داوقكردا بناس قا
 تقشب/ماست ابواب قتيسس جس قطان بنا نر قرع ايار فر اولا ذم نا فمي
 تشير وا سقت مس ناريفرو ااًفصم تاناكسو ارو اان انامك خا يع 2014

 هل بايترخب ششي ملا قر الساس اسكس اريداك اد ختم ورع كس سن وتمألا
 لور لاش ل وكدا تنيك رك لا ل سبك

 الدود دخاس سارت سةر زجل رلكبسج ساند كس دبل كس قيقحت اف
 جدير ظنك تكن ايصوصغيسرضودردا فردا باقه سبسس نا سيد امك

 ملاعت قصروا لاير وحي جبس شيخي دس لاه شل ادوا يبل و إ ظاف ثسرام
 هيرصودم لاقيروا تجاثاف هسبدس سا كرد ناوكراذصازجلركرسرةءاسك
 يزيركيضل, رقت ل صالغ ناكر طق اسمر ظل كل قع ات اييموصخ

 كس نايز ارادوا ةفاس لت يمن هس ل ءابركق يرصت ستسابعن ايا
 -با:امجب اتاستتقو كت سرور قاتلة نايل كاسب

 نتلاش ماك 'روا لوسر هسراقتتما ّجح ل لوك هيس لإ كل امبإ سا ليصفتأ يق
 لاين فاطقفوتب ءا عبس كاما مان اكس انيق اى جس ابرد !انركت يغري ماكما نلاروا اننا
 فوقومرإ ل ايدو وب نيقل يلد ستيك ن 20 ما وثوب ىلكقلرصترواوب

 ةدوردا <دالب ا رفامتس روز اك صرس الش سدت اهيا سارتا لس تدورغوب
 ىقابعناهإ يت ساجوب فوق وم ملزما دم ىراهانتيروصساوآ سل ارا ًاييقيرتدع
 قاسى لل انغ » قساؤ لوك لراع بسك رأسي لعرثلا لصؤللا لوسر ياوصروا اكسر
 سرع تبدد إق ييآت بيددا يك اشنجروااومب بت ا”دو سياوببر بات هانكوك
 هتك د بالسدادإبي سيل بسد كعبس وكي لنور قروا سري فيلر عنى ويب اوع
 هبلة كر هريشعي صخو و تسب دي كد دام لكننا دوالي اند لوز اكدوا أ

 ضف اره : ضخوتروا عبرا ارق صخور خخ كر ىنضلر وا ضف م سبب آياوع



 "سس

 دائكاموي ظني ل قامت ارف.ةانتسبلت ا انبكرف طكاسأ صدرت جدتك شو
 رت يادسسوا ارق اودعك د[ ةراوصركل ورق اكس نا بيس كلل مزود +
 تازتاوتشدا كن اهااوسك نر فروا نآرقوكس ارب اهب اعاني سفك 2 ناقذ دلو
 اكرر د ناك امان نابئاب لويخ

 بس مرام سانايا قيزجوجاوسس زق كسي كة نطوو ان
 رتاذايقس أر اذاعمو/ربنعشلا ىف راهسين_ سار سسوس ديسسو سردي اعتب وكو
 رثس ل باقى اننا تايأور ب ةهدنم لاق رس كيدز سا اننا تاياورؤلا
 دعا ايكربب تم نري ةررط سكانر قرب اكس ارد الب مال فايلع لوسي انزتاكك قرن كور دك
 نانعب سلط ميسباعلا راسا ىضركيولالاوب تب اثم عسل وتعارداةباوص عرامجا
 داك ت مرب تفالغ ناك اج ل ضفاو لكيلا د باوصا سراسرواددعرتلا شرك
 اب اجاب تيلضفا روب كس ةركولا ردا كتيب ريتنذ الخ كرس كاشي
 لهلرتشالغ لك اعناج ل ضفاو ل امعوعيكم روش ربل اوم وشرب لف
 ل بسه سئير يوت. راصناروا ننريبارم باوضم انو ناموا ىك تعبدوا ايك

 رياطشوو ايي ضتوف اسس ئوولللا ملاذ نكت يب ئاس < جو م يت ىلع
 سايت رغبتي الرب اكن اها فليب اهدبري ءامصو ساكس تالا
 تساكةثلب ا هريتقع يي ياو تهجير داداقتعا اس باص بيز ردا اب ركيساج
 -اكعتسع اجروا تنس لبا ني

 نايا ر كشر لزاه زمزم اهتارر, لصف
 هد بس لي لوترابع ودبي ف /ت سم هديقن جيلي ان عسرد ه يقع لق

 دغيم يللا لصنلا لوسر يا رف لهجس تياود هسا نش عد بسن تدابع
 دواىذيرةددادح ا دوا ةبساناغربي سفلزاف كرت جس زان كرف ن ايهم وا نم دنع
 تيان ايسوربل ع يلزم السر أف لب ريددا هس يبدي لتيار ل لاش
 رئلاوشرادددلاى إ فس يا كءاردا كوب فاك اً راك ززازن صخور ذا أك ايسبرمدا

 29 يلع ملال صا يجسد ريم والا 'تيصو كد ءاديملا ل لاك 61 تاور طع



 ل

 عرق رب ايىلارفات هاته ضاجايالماب 2 اها مرأتق ع اسس ادخل شل
 10 ًرصق فو نعل ادسادالواروا تس تروكقياايبوب كلا لد * ّ

 هس انامث هت ساي ارغدز اتركك تأ رصت شز زان: صو
 هذ قمترواشادروادم ارو اهب انك تباع لسا للاعقق جي لام ىلا كف

 رياض صخب تلمع مالساايلعرورم لآ سوركروا عسانوتلا ى لي صاع نورت قتيباد
 اكسر تغفاغوتردا سات ندب ىصالؤيوا تجر وارؤرك ايت ظفاو
 نب لاا تدم اقروا كاابدد | نوكرزصخ واجي دود وب ىصالغ د ليلو روأر وأ عوكاسا

 ,ياقرلا لس لوسر باصات بياورسسويفش نب شل ا دبع ىذرتدد ا ةءاس 2 فل
 هنا قمار كس د, افك بسس [:زرعئاله الن تابع رجس لوكلت
 ارق ليثعوع ماما كس ل وثيدع نا بمس أوبإ تاك اكس الاد لرب رتل سناب حس
 روا الفل اين ككل قرر فاش مراروا ايل تس اعرف اك ككل كريز اغ
 يل ارئلاو سرب موق كيس بجاد ذكر ريق يدرب ص فسر ىسكرنطا مار فيروز
 نان اندم كسا وب يرفع انج يه ناير ا دءاطئإ خ2 كنا لان اه كباب
 هلع سياكل ئلروا كاكم انكي دوا سس وهدا قطن ساب اهانديانر/ك كيج تيس

 -نراطع ف تمل اترشا سيم ترابن لئاس دعي
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 ةرارطلاباتك
 . سرياضرو سلس
 ناياكوضو ليل صف

 ل 7
 لا لكس ثيم نبا النوت لوفوو انوعر هسسور كي لول اكل ولو دوا تي
 جمعنا زى انين بيرق دوب نحو ذاورلا تسي اكاوأي لوف و دانوعد تب جام
 ره تسرووضورت ل اهوراوكوس كراك نخانمعس اضغادإو نارك سيور في كس لولا
 دوا سف ضرشر قيس! تينا ا|رةرعاسب ف شرروا كنان مالا كيدزروا
 رقاماءذ ليوا دا بس وبان وعراكع سرور ليت تك وسر سلا كس لالا مالا كيدز
 فيز شالا روارصادداسشفى ياتلا نش كتردانم ىفإي دوا ىئيشلا تسيل
 بس يدها لاب كرا ل اوفا بسي اعسمد أ اّينعا سبب ضن ىجانركعر ارسم ات
 -يبتس كلاما كيرزت ل اعخا

 ثلا لوا هس دو درب يالي لودي كاب الذود دبي كيسي سئرتو تنم سلس
 ها 2ايام ايدابرطسوا سي اورو لاول ثدنم دايت هك صاولكرا
 هداهموعد تمل وينبا لاب لوثودرإب كت كرو ) سبووطو م ماتريد ا سيئ ا يك
 الزان ل لك فاس راوتر كل زف اكل وف وددد اسري كيلا رسمات
 ب 00 ابل نب هزوشاجل سوو رولر وا هكسوو هّروم نيل لإ كارو اسياد

 اب تلياروا تار بيا هس شققو لس شرد
 دوا ل0 سل ففايه زولك ن دقوا تا تيس تنقو - ثيدحبت ايوك اضدا سم
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 هس اتركي عزول 2

 الش ذرعا اسري لام كل يكرر قسم جس تقد كشرط أف
 زان كيم بجي كك رقم كلو ساوضو اكل اروبي هزوم كسر وضو تقو كيرجب
 برغم ىانلد دوه هس ب طماسا تدي تتأوه ول وضو بن اهدي
 تك قس يرفع ينل لسا سوسو ىءدا اه انبي ه زوم راوضو اك مرتد براهيم

 نسف راب كح نت سدلجر كرب رو سايس اوم انيك د زومأد واكو باصاكس ادق
 تيا ساشا عيسوشواي صخب ل يارا كوب :تسرو دي هس زوما لب انكسرت سان وتر بات

 باي س ل لني ل هنو لكي قياك دق دعا كالا كرم ساه لالي كه سنوم

 ول اهديف ورك اكذ هسزوم نيل وقروص وفود كارل ب مالتي كر كتوم
 طا نت يبدا هيورف اهوضوهداع اكل 20 سيب و ضاكوض 3 1 اتانزربو ديوأ

 [دايلكت وجايك سي سات تنسدا ربل الاب بس ضو انك نسا ربك
 تسد دعما مان بايدزن يدا عنك قل لني ح وفارس يك كلأ اب باك

 لوط كر هدر نأ سوا زيا مدي دعب 4 عضو ءيولردا بسلم اّينصا سساسااردا

 َينباَوَشلا نماوطعْجا ّكْشتَا هنود هع اَدَكعمَن اناس هَل كانوا

 فلوس اس اهو كيرالا وري ست[ دنب كشك كت اباسا سل اًيداكا]
 ايادغدابكس سا لوسدو! سس ساعدني مل وييلبرتلا لشحم كلوب ايد اىب وردا هيأ
 0 ا ل
 فرط لرتتروب ارك رتروا تو وب اذا ششبقردإ نش فيررعت يرتب لوط وارثلا
 -لوضولا انته ع زا تععاروت دوا

 ةضاليث 0
 نياك وزجلاو كولو ضو ىرسوو لسف

 يرأس تس اهئدوا جس ىلاو لؤولوضوزيجدو سول سمار لبكي ب كلزيج وج
 انوبمزال (رثوضواي لسان ومحو ريشي تن اكم سا كس لكس ندب كس يسبب وبل

 -«يام تلوضو# ب
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 سا تسطر شاب اكس ادعي حس ذو لح سها س ندبات ساهئ وت ناب ان
 د 02 «ساآ ءوضو تيساج هو لب تروص اراب مروا دكت سسك ديم يرام

 ساانببب كبس عدس لالي شاكرسووروا اك سوت وضد ول عال اهبدسدد اكادير سك مذ
 قوضوهاورناديتسل أع ل شكو اوفيسسسلت م ضو انرهر الرب دبي ناكء يراك عساك

 كيدي وامس | نك هير يسرب تساي ر كرد | كوبىلاد لقول وتو بت شسلاو
 سا انوعدامكستلم 4 ويب ناكم س ا نيوضواي لسقيج_انوب ضيفانوصداكل سك

 لكن نوير الشم لك سيثوق وضو ىلاو رج اب تيس اجيب كا سيريبص سس ارآ جلب
 نوت اردنا كفل سا 7 ت توضو سلكت كس نو سادت ارب در مايك ؟نانإبآ
 د انا قهو هاو قي ات وف وفر سس كح كسره م تروا لضوضو د ظرف يلد
 يذهب د مدس كيب نار حس شمول ولا كيوزفردا كسر لوس وبما هاوقتميدارغ
 زرآوضووبا هوو هسيلدر سكي اكلرقكروا تالت يعلو وبارد هسداعليُج

 ريباك راب ئكرق_(ى دوت دوت وا كييف دوق فوك دن راو قرأ ددا#
 - كساب لحج قسدو لس ب كيدز ٌتفسويوب ارت سلس بسس للا

 0 رت سس 07 امك نوضو تبرم اوت سعب ع ل را اذ
 فاهم قدمو ل بج سلف كي تليها سافرأ عسي كرما فكيدزتددا #ثذ

 شرا بيار سلاكيسسسراتا دج جساس لكروت يمك م ابيدزن باف
 سام تيرثوضو وت برجك سهوا ل اب اهو ركع رعب كل ارق سكة سدإ بدني
 سارا رك اوُشِب ثوركه اوفيس ابوس تجي هاوتر غد وا اسد ول وأ سطيف شارك وراه

 اربكر سياتل اي هوك ابوسروا سي أوت سدايالاكل يي لري عررط سار ازجج
 سؤ انوه ير وطه تدم هر هيرو عروكر نكال سيئر اكؤضر نق ان ليس دكي

 ارو ا ايالدقد هس نيفنوزاب نوودرو اهبسرؤر تح ناءشيسي ليا ى# ان

 دوا تبسأجاه ثوثوضو سس هذ وس ضي رهكروا رواد و سدو سافر كس سالو مشي
 اقويوا اواو دوا شنان ىلاو هسدجبسدا الد بستر وق ضو ىنم ل ميقمت كس زا لأي
 ترشم ايمروا كييف ساروا ضنا تسلاع قلب اتشروضو لس ل اهرب مس قسروا
 كبس 0ؤروُصو ثعاذ



 د

 كيب نادي اكيارو ا ابيدوب ل ل فود تروق, ارداف ةيكركسسااضحا تراجم لف
 تير وله ساكت افاب/ت يروى كي صرف فطر | ووجه لوقف ب هس داب تناديك
 هن اك شوك مشت وردا بتم سلوا سرسدد بيز داانُ/ن ينو نو كلم ماد
 -سرتيسسبس ناانجتروا سائقو ضو ييرداد عيدا مارا تايوزن ع

 هاري ف
 نايساكل سرب لص

 دلال سل ريت اروع ر طم انوعداككرمدت ثا ين: ب لقط
 لعإن_وب اير نكن ركوضو ادب ةوهدلاب لوا كسي للف تينس وا
 ري تيروكروا هسووسدوكك ري هسراسإينترواه_ د كيور ضل جدع للاي سداد

 برس ريرأرما سيقنورفاكل ولي ائلوعوا سورج كول, همر مع ردك نابي لاي هس بتف
 تلف اكن انور تيت مسرسدد امن اانوحكر لي دوم لأ

 . 8 هال صم رف

 نايباكل ؤثتلاويز/ باول ض وتلا صن
 لغاز لضرب قر كبجاو بس ىفد تسلا تيأس ىلاو ف كب جاو لكل زي

 تروا نم ذل هسس ل نا رسد كس فسيح لأ رب ءاوغوم ليلي اوشن لوعفسروا
 هكسلازن باند سيوابمج الضي عك د باوشرو ال ءرئرن هاوقيلكل هو نعت اعراس

 ناكم فيا تقو سؤم كال اكو جاو لضوت هس دوب جداول اسكس توم يراها
 لوب وقفاسكستسوبثيسس ناك ةرسا فضل( سياعبس ايان وبب ثرومهتسقد لما دوب اد ح
 بيهاثاستاوث/ريتيوس سارق بلك سل لعب يكل توجت الاورام لماما
 - يوزن كلم مالا قهسيئر ل ردا سوبا يح ناك ذيل ناس تدل درر دا ا
 - بت لولد ءلوةفوقوم بج عبس ل افند وا ضيتتسس لسنا رس ايون يعي او لس
 - كوول باو لس

 + ب انوعراكدالا ماقتل يلح لاي رجا هلع
 ار تافإي ماقمررددااهتبريكيناشبم ايل هَ

 رمل رايت هللا
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 فكرنا كت سا لبد لالا ت ديالا الو كد نتكض يت ترزتك لهم
 ىس اروا يسزورسيلاج أ انساؤل تّريثلارو اهساض رب ةرو اوس سيب صل نوم ور اك

 وب هد كريس ل اوس ابو الكر سكرايسرد كنور سلاج سا ليا ديب تدرك

 ْ كوم م دايز تس داس ايدكس كد نيك فت لي (لززر كس ضيو اوبرا سس سازن

 دادس اذ تلاع حرط ساروا اتوبن يمن نر اءاك» ذود دو اف هس ئرايج هب سسيئاكض يح
 رك تيدوك سلو | وب سي را وك وأو ذ نا لك د و هسواج مري حس نوي هنو

 روب دايم كدا وا اكد واياك ضم فز ور لوول سو اهوب هواي عتس تداعب

 دبس موس تكتسداعوتردا لبس ضرع نوت اوسيل باكر هس تمداع هني ند
 تكدالذ كس تدام فالس ٠ تورت ضيعت داموكت روى لشمس

 واكد, كس ضيكب قو وواجب ن دزاير جهر تسسسدام شتيروص نسااهروب
 وبران ليا اوقسأ هو تحرك د تاسبوترجإ لك تدأع لضشتيروص سا يكدر ندع

 هواوبب اوسع كو لموب/ صا اوبل وارو هير وسو تك نساو#ت واعروز نه ضد

 9 ْ -قككسدالم/ى دايت ”٠
 تف فير سيلاهطوب كيور هددتاي ليغ تدعي لشق

 ةدرداو/م/هسل نار ودا ىل دار / كدر تدي لرطم ا تاب ادأع 51 كا .

 رف اك اجانكن يضم كو وزن ةساجاياي ههنا ضب
 تن داعاىاشما بج قب كدا لد تبداع كضيتا يشن إب هرم دك يروى الث

 وبل كر لوس ىر كي كين مس ساب ايد وت نلوكيا لح سا بنت وبي

 (لفختف للا سا كح لوب ر امش طيح بر كيندال يردي تدروص سامو
 كسائباججر نرخند ياه تررعس ”ارأأ كيسي تيروص كرسد درو | تس ندد دهني بس
 رابثايرظيكلد سك لاق اايياتيروص ساو ارو نو د لبو رك بر كأي زور هدب
 شوا يك ةفسرلوب | مادا ي برن قفار تب وص نون ودمدني زود هت طاردا دوب
 ارووددو ل سزودرداجساوولب ناىمزات سس افلروا شيب سا وف اير الع

 . ردا لضاهتساد عبس ارت مل افنروا ضيصوطوروا عساتدب انكاضتاكعس زهدي يس ةسد
 راكلوو » تسرد لقد نؤرب كابن ك تبروفإل هس ولووبب ف وقوم ادع كو سورا يع
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 سر دوا ساهر زن لبا تقوس ضيع رم قرقوشدبب لوب تسرد لا تبروص لا

 كرز ك لومانا ادع هيتس ى كس لضفرلو ف وقوم بدرع كس ل سيزكند
 دادي تسد ىو كس لشن زباوب( يثيررصللا

 دوا هستسيداتب سائر قيددا ليا تسر انين سرضر دبس اتسم
 اانا يدهن لأ دواي دم سدا 'هبس تمسردازوجتدبكلاد لع اقروز ضير ا تكل
 - نيت سدد قف اوطاويمل

 ناباكتاسإؤ وجي لض
 دينقسسافا لاك فيا تيدا« لإ ب بانع

 يئن لا لد رئاورب هيك از امس فامموق ساو 26 اهم كاتو بس
 كطيو غرر اوعوهس كأي !لوكاايذهل اوس لع سيرك بل, ىف برت عسر ادخل

 س ةيكرك أم ازرار يظروا ا انوا.
 باّيساكل مقالا ديت هتروا بسر لرواوه للرب باش اكد - هت امتشول انتل

 هقلفسمافوكرملالاو هبال ولاعرواهسرظيلف تساهل يلا ردي "وثوم ولردأ اكاد وكرا
 يدش لح كسور لجسم أبل ور طرا تس اهئردا بلر انوا بالواتس

 وقد طوع كال سف اوم زارنا ثأر اومعط اس سم ىحاراكي ارب راس ليت ار قم
 ساي رول اعد أ كسي هومر ا تترد جس لف ابان ىكردقاساوكإب
 شه لودفاج او ذر يسركروا سرت ل 0 انيبقردا ب كاي رقما كرا انييلروا اك

 دوا كل ناوسرداةساي وساد فتاه وارد دا ةكانورد بس هور دلير دا
 دامو دن اهيكع وسان باشمزوا هس اكل ور اجهسنو تشوكم ات
 - يل ف امموأ

201111100 
 ه1 جيس أف انلضر مسج هلم

 هدانا د ءظلوج هلع
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 نايباكهنر لساني سب وكتسسإف قزف
 ايوبازتا سديم ىلإ هوداوفيسس إب رعب لوي ييؤؤس اها هيو كس الة ناب

 تزيل بطوا تشد كه يبس يم وفرد ايد إي هن اءوج كل سنبل
 دنا كلور كيل ركسمل راما لوب سيل ص الي سس ساعد يك زول رطب
 دا هدرا اكل ابل ا بيدك بس تسرد تس سا وضوول كس نقم زروا نوبادعروا شخ
 مي ايايايكل ليلا مطعدأب اللي دعدآ باتساع لع»داين ساب ايبا اياك
 سرس واوضو ليل ولريص نادت يكد وريد بالك ايركرس ياي روشس اكس مثال دن مان
 بيزو مااجياب انرصر ساكو وي كو ١ك د ماج افتالاب ع نإ
 - سراج كل رنود نإر يفيد او ون أشماباكيدزنصا

 ٠1 ليل يس قس سرق لوصف
 جيؤفوراولبد ا بلتدب كا لل خجل ءاج أر يزبك لف نال

 وت كام طلاس ساكت سا اددا لوو كلش عز سكس ا جلوب كوت ذي
 دوا راولبد»ا تضيدرو ا شندي اهي / مي اموب عسسمد رين زءاذاغ

 دل وب قلت سامع
 كما هلام ريم ارو كساب بج سلام: كابور زجتي ن9

 ماكتس اس وب آرغن تساي سيروا عسقوب لية لاوكسن_رسررفب ساعكلا
 00 سي با "يرام ا لاهوت تكردللل ام اا توزن زود تس ةاووسو

 باج ] عون ةردا كرب رأانرؤ/ يل راب جدا انوع جاب دفر نيقوكرج سأرعب كس
 انويوج او كئرابت اسس دايبت/لاوةيسر لاك ريف تساؤيروا كتي قعر
 تيا كيدزن:جسانامدب كب كنز ماا كير كركر دا اروبي اعدل
 لاوكيدا هانم كيد ا يوزن ايكو كرو اكس ناك كك ئاس دل راع

 - ها" تس جك رإ نعي هل



 كَ
 هك لرب تيس دون كارم

 هرم هر مرا طر د

 نايسايرتلل ارا ىرام نيرو (لسف
 اري تساج لايدو.ديول ساتر لنا كيان ارح سكب تس شل إي لولو دونا

 اكررر سيئتربرماظ لضرب يورعاي فراق تس اهئسنق» صلف اتوب كل: تجيب
 د/ دق تيس ابك دلظب بعرق ايه امرك صساراوم نوكاي تس اهدي سرت كابالا
 !و/ الياس ايوا ٌءلس ل ايركأ لم نور وصف لادم ابد مب حس كسازرب تت لاا ىف اكد يغردا
 موك ساه كى ذوتكىلاياس ارتقوا عسلي وت سيل اريداركارو كدب ست ف سأبدعبب
 زاب كل فروت ارقم كشنرروا ساتر: لآ كنك اياك يتق ابر وا اترك ب
 د سرب ا لومارزإفلا

 رطن"ةرصو انيس ليس لم هس اتوب بار ل يسن رايت الط, كي كح ساط
 رنا ماليوزن ماو ولطردا جيسانيل /[باسصرب لطب ليا سباكي دآا كرا نايب لصف
 ءالءدجب داب: لانو قرد ع نسال لإ فز كي يي اديس ع
 - جركل ب أهو ودب زك ل والد فط لوداج اى اب صتكايكزاظنا السا لس

 .ملبعا ف
 نايباك وكل ثول لصف

 امي وكلب مقاوم هزيد زير اي اكل وهي بل نساهم كسي ونوفر
 ايلى لشن ار اعز يسيروص سا يلاوك هزي هزيرروا الوجد رأردا سدير انلاكث
 داعي روبابج لش امه اصرار فاو ترد كا يانلاكل نإ اسوا رارتعب
 4 لادا بلدا دكت يب ايازهنجيل وو سيم لل يزول بسد سانتا
 جاك ديكس يترك يقيد كير اس بس بجاد انلاكف ل ورث يلو مكمن
 70 . مل اعزلاو

 5 نايباكم لوو لض /
 مقيزئاج يلا بسب قف سرك و كت بسس ساس ووه داق بلابل سر

 0 اكن نور ولاوطستس كى ضف ةرتع با هللا 2 ل ره قتيل



 رع
 اكقوابن ىك ضاره د شسع# اي/ ف سوئاديب ىدايي نكال سيتم لاب ساب كمر: ذاك
 ران ساتشش ساب ساياي هس امي رزلامالاو ف اهكاهجاي ني ثامككل ايايعساترن دوغ
 بس استوت لد سدي ل اونكايتسداوهراسايب بو لوضو كي للا

 د اهاوقوم سوني سبل نين لير مضوي لسد واوضو لج زئاه حا دن آر وص
 "تينلوا -اييدو/ لاباليزجتي يطب رم هاوخ ايس هاوخ رف هاوخ ياوف': مهارخ
 تيم وأ لاب لوندد كداب عز هكد اهسسب سم اتبع كساب نزلا, نزل رج
 مي فسر قاب وضك وكيس دايت شيال نذر أس ضف سبل زج يدع
 تتنقوروا سويلم لالغددا سوالب تادقوب ركام طر رأيا وب د سد
 زاقرؤار بما برماعل كو سرت لفلم شف زان قاس عيا حا سدس انيك يلب

 ردا كرب /كذاف لوكاس ض ازانتاوجر واق دمنا كاجتدوااكوبب لطاياكل ماريتا
 تبان رماوكسساوق جب انهي سس سدقيبلاهتسا ع ىلاب هراججه ودا نسل اناني
 عد رتل كاب ازبارتن كك اهوار شعاب تيان

 موفقا (ليثيف_هي دي إب دوا سلم ضرشكل يأ حس لئاشما وضرر ملدسس»
 ةوضرراضم ا هيسددرواتراثر يو ضف ماك برئ اوك س اوت انطون ماي عسب ض
 ساو بد ّرلررضااضعا ن انوع لوب شما لم اضع نك سات اطغا كوش د ًءردا
 - ا تسروا



 ل

 02 ا يسم هالصلا تاك

 لشي للص رئي يما
 نآباكر وقوع ليلك

 كاي افنروا ضيكعرروك جددا الراي لقا نال قوم ضةزاغ عض ت قو
 دي« الفال كادت قو ساروا هسداجهر ف اب ددق كيرلا تتو نامي هنسسإ ار
 70 لوب شل تتو كانا يساره سدس شوب دابلواي جدر واكل

 تزول تققدريفا نامت ركروا لوب مثال ب سااضق زامل سا تنقد تربود- فلو
 دوا تاه سلا كعس قاب تقوررق نار سيرو سالو ب فوقوس سافنار ضيتال
 وصرت / ستقوراددا لو ضرير ازا لشستو س ارتتسأتلسوب ان 7

 انزبارورثسس غلك دق راص# تنتد انانرف كر ردي سا تدقد سازانوت
 قار واج اتوب عوير يو دعا تنقد ارد اهاتسر ق افك كرت هرانكاب َ ارباع

 ١ 0 ءاوص لسا ياس انرب ل لوزجج أرب اباكل وزير مياس ككب جامد
 ”رئاف ماا لوق يابن ركبه لس باصول ل صا باس للرب رار سا نبل #ق

 اكرموددوا سوف اردس ل وق سا ىيكتياور تيل / ما ارد يسلك الت ابدع اانا

 كلا امارس وكس ادع داكزبر راس كبس كبس يشرف ماا بقت يبادر
 سم واسانوب اكمدق عويد هر كلما اسيد ا/هساجه ساب تاىذام قد ارب كيب
 رقت ل ولام د قدددد كس للون كيرا اماءاتعب مق تلا كيارولر والي شاروا

 قوه وق ىفانداوخؤفاولم لوق لداهاوفجلتزب م اهناكربفاتنق و بجسد الجر مسن
 السنروا تاتبر تققو لاك تا كدر كب ا ارداجسانؤبب عروش اهرعق تلقو بت
 ير تبال ارعك ند س لري تقو ساما كطيو ) لمس كس ل

 0 ل



 مه
 فاس لقود هولا مال ليون نر داك الهدي وزز يسارا سا تقو كيس
 سرع تقو في ظيد زاك ويس لهن الى الرق رددها بس كرةلاكب نا قفاوم لق

 تقو لس بيرت واب وز نت وربح زر بعز انكي كس ل وبر ماظ عدم اتسردا عبساتب
 تروتاس كل وق قاتهاوفدس لق لدا هاوغ لتي, [روشال انه تقوس سة, م
 تبا/ءب_انبر كدلك كءاقواس# د زمام فيوزنر وا كسر وت سي هنأ س ايراد

 زاروا بانب. كتف قرام جب دوب كسا ذعال و تتدردا لا سكوير
 رعسا تتوكيرجن ابر الاماصا بقتل تار قات كما عز ان /ردد دنس

 وف ءاوخدسدرماظداضرلا كس _ركارادجلروا ككيوكادا نس تانغ م اسكس نونستس ارقد
 ودول نقب كيكاداتظ ستيك ل ايي ارو نون كرة ماركس ناظهارخ
 رادو, هل لسعات سلام ص تي ترف كاد كرف كير سشعنا#
 ةلهرداهسةتز انقلع قو ةيسو ترروسم ارا ييودصا تدلك عرروسو اهران ىلع
 هيئاو تقر يدك باتا خلد اصعزا سال ىلا هز اخزاتروا#ع والت

 هيشفو سررقوب وذ تق دال ف بيدداو/ل عمن تي لقد ذا عوق بول انا
 . - لقوا معريلروا دورا لمزسييظنروااوسساضقزاروا تس لرغ

 ون ازانسقسرو | ستنم كيو ناذا طحار كسا انتروا ادا_ هلم
 توابل ايلول دارو ارك دق فرط دم ترق كس نيكدنلاذا ننام

 وق الع َنَك برو < فز راو سولو الص لع قسيس جيدا دكر سس لوفد

 دو طولا نمكْخَخو يصعد عب كس االفلا كوت تقد كرف وافل هب بتجي
 ركع روا بس هوك اا ذاوكر اصردا كيري شلت افن ا تااذاددا كي 2
 -هس تيانلالا ا لرمثلاذا تساتعيؤب نان لع

 ا :

 نايبالولرش زا يستور لصف
 رزكر واجانس كما ققيقةيدس اهب اىزان ندب انو كاري لي مجلدات ريل

 مب بس هوركل قفز ام نقف نعي هلت :تاقوابسي هلع ماي/ير وس هل



 اذز

 لوو امن ةسايانومب تاي طر كرست اعليك ندب كاي خ كرس د داك وفود كيان
 ديم كلل تانركى نزل عارم ث اصور تساورش وجي نر لدتا انروع

 شو الكاس نب اراسركت يبو دازأروا تورم جس هدايزانللا اصدال ثيسروا ةارككذنل

 اوس لّوإبدم اد |, ليت ولو وروزدم

 < ديار حٌلاقتوكت روك هوفر هاو خس ضر نأ نكئا عنو ضهارت_ لكس
 ل ءاضعا رهو ع نت .ةلار عير روف ل ابوتردا سو بادس اق اغوتتس اجلك

 1 -<لام ثوثزافن دلك لات جوك علا يارا

 لأ اهم ا نلعب لمار ريم و ثا وك ت روك عك يب لزاوف بانك لتسم
 لدرس اذ لالا زانو 0 هل زادان ارق تيروهرأ بامر قنا

 م رتامو جزا تليقرام روب درتي ويل كس دك اوه لبس لس
 فو ىساكسد ىئاركل داما »نو ستوب دمولعم ميك روى دان ماحس

 دب :تسددزاف سا يوسي فلو ا هسوباص زا كتوم
 وك اوت تنس ضوهاوفيس زكي كرك دم فز كدت صخب ماتم
 ارسال تتاط تارعرج است دد

 تاتنوس |تساب فرط سكر اوس تسدد. بىرلوسواب كرون اتلفل_ لسع

 -سيئقناَشم
 4 حداتسا تنسوا لارا لزاغ ف كتي سو تر نر ررت بت للم

 - هس تسريزاقسينقلطمو

 ال فنا, تنسي > مانروا لوب ابركادا لرشت از بع رارصق ليل سل دال ف
 الل جانسو 9 اكتبين تقر ل يرق صار هكرودداشفرد 1 لوب تسرد

 كل مانا /ت يندفع ضرب كدتقسروا ب ضي كرصعا لوب اتصرب زف لربقل
 هس لل/ شف تين لراشلس لول, واي

 ةانائددا يب ليزجدداوريفدكربتي ابل هةساو ساي نءاغءسزاخ ضن يع ان

1 1 
 - وغسل د امابهد بس لد/طرفزج جددا عسل
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 ناياكراا روزا يعترض
 نافيا كناغمدنا يي شف تاس سل غار سنابس عز ايب ل وضو نا قي #ف

 ييخ انو كد بت فقودسوا تركوا ندب لي ةغ كسير تن لال انفسنا يتسع

 ع د دا رك تدنن لاب رط د
 ناشف ارمود دورت ةرعقسا جددا الرد تارؤرد مايقوم نانا لاب ف

 به رءادهن لس راوراي داعي و صقوإر قر وادع, تمعارود لير انركورينا ةرعق عدلي
 مكس ذاماؤفلا ماد يو زا شف سامع ور سل غل دارعب سكين شراوددا

 انيقات ردا ليبأ كين سده وميك فما ماا تييفزق كس أدق ادد مالى سنو تدان :

 قصب تآرق رن: اقام ازا هس ديراب نك( روكر ئزف ناري د تعلرر انوه اك
 كيدزنماعسشرف سل وتعلرب لفاروا شفيك دارو فاش مادا كيدز تن قنا

 رسل ضيا رد دداجس لاما تسر دندن يشتد لوب بكا

 فيو ماد رزن رشف بسي شر جسدا عولران كر وقدواسلعيوا موق ددا يش تسعار بك
 2 هاش كرنك ءالزاماد

 هيه لوك سل ددم اهصوثماث البهي ديب خلد اق

 كلما تسيل باها هس تيأس يا ترق فوزا ماءاردا هب ماناكتجب

 دام اوناش مادا مارب راب تيآد ظلي تيل هو وهتتي كلوا
 . صقل قا شامله سا لاش لس سال اببلدا هس ضنا فيوم

 ترورضو اهل ىنميل يروا ناش ضشيجندا كوز: جرو ود ناهستي كيك

 اتنايرش_دج يدنا كم اروا قاموا برا ى جز تلا تيا عس س لوفد د الع
 دوا نظف كك وف ايار فهد ناي اروا تكتل قد درد ا لد, لوفود لبيت وا كانعدا

 -<سضز ىنخر هات بيتيس نارا كن
 ونون بيتيت سرس عركر الشع انس فرك رسما ن/رجؤساف

 ةروسروب اصر يسار اياب يبيها كل عرركد كيب تس قيم رف ضل وراجع
 ساء سالو ساذ ى ازاغنت يكن عرواررأدع ا كرك رولر م لاب ضف رب لسا بان



 م

 ايكلومجدجب دما ايةدجايثسسارك لذ ىلا ردا يري تكرق وب توف بيتل
 لوب هدسافنان ل يشروص سوت ايرلوج ةدهسوا كأضق ع سرج سلا ضتسلروورج#

 نادي اسرار هرج سيال ف لوب د توفو شسروصر اف
 بتر ساب احررط نر وتدا ساتر لش كرر رجل ساو سس تسرك
 الوب مرج لابع قوه ديس اذ زاف حلوب كرب مادردا هسيمج اوك لي ضف
 لارافوكاسا بن ايالابيدو كوسم هدب بدعي كس ذرركت الغ بيتر ل يطب أرب بجلد
 ماع راهن ئامدا قاس ناسقنر قامو, ءاهزان بت ابرك اكرجهريلأردا قلب
 كلل فود ولردا تآرقردا عرين ان ل_صخوشك با كلفن ىف لباتك
 -لوإسصا/يم اتي دق ايكن عدوك ايكه جددا حب تارة راوب سوكر يكس هدهتسما

 هكبايياتيروص يك سبب مد ل ع, تعار كيا سيل أر وصل وأ ود نا بق
 ركل م هرجبس كت يروص لبي وا رولرلت رو لبي رولر لي تنيروص رصد دوا أيل

 هتدكروا عراد عشتار هلق انك رولر ل دادب عرط ى ارو لوب كردإ تحول
 هويدا رولر داى تاقرب فدك ب يهدي أرد ىارد ل وجعل كيو قع
 وادور تعرفي ب سي ايل عو/ردد ايلا دجرواىرتستأ روز بك ساده ايت
 ردا ايهرجادب قريش ايل درج دايكارور ىلضاكسدوددا ايلذ هرجسفاايكأسدل/ هيأ

 ةرققر هليوم 01 تبروضوو لوي اوانيلز( 2س ايت لل تر وص راسا هو ف

 4 نانكما ماايوزتص_شؤ ومر يليق لشومق كزتآرد( النا سامو الما
 تايقلا لس هسدعقىأردا الييجاو زل ديكر ماا بيو زر يذكر
 فورت ب شو جزم السماك تم ارا قفاشم ا: كيوزن بس ضف انصر وزودعبكس
 دا بسيسو تييزتاس ناللب كشر ما كيدزند كيش اوبكيرمتاروا فايد كاكا مال
 عولردوا نب ريبكت قو قا ] تسل وزود ناددا تو اكبر دشسدجسلا دادام
 عرولسلانبكراي كإ لالا ابد نام ضدرجبسو انتر ل يظعت ١ نر ناك نش

 رج: ضي الد دجال فذردداانب مديح نيب” ههاَعوَم تقو قبب ح ادم
 رك نيس زندييف ن اد كررت شلمت امال اي شفر وما سراسي ان 0 ابن
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 كي لما ماد لوبد دس انزاغدقا سدرك رززما لكان( رعما سداسي لوب
 فقتارز عد كلاو ناهز شف ىدتت لحب كلم قطا
 نإ تأرقعبس ماري كدتقن لسلق مال يزن ل

 الديب كبف ناشر ف
 تر لس فيرتكس ضو ذ_رشاايلوبقا سميح دحام رئيزيب
 واجن تير برا وفغا

 ناراكروبتلو هزاز قيل صف
 دك اسيا ليو نع :رم ا” ي/نيماد سزجه تب كيوتل . ملا

 ايفر داكضفرم شعار, كيرتةرما لفن لوقت تاي رب تي كيلا قوس دب
 دعا اهيليددام ايت تطوى لراس ]ل ياسسعارود لب تا دم لش تعارراورأ يلين نإ
 رىنحيؤننبتتتاديعسمجب

 72 شسجمدا عوار و اداب اقف كس ناركي باور: شؤون اف
 وهز درج فود ان ايريس يي اسد كس عود ارب دوك عريس نتج اندر اةددقك
 فيو كسارات كب ف سكدوق دربي كس سجس عر كزانرلا لسا حك يافا
 قص ايقاف ةرعق شم 4/, بجاد سامو هرب كدت ئاج كوز ركمدا
 لييايتع 324 نشا وار وو نيترحإار كا ار سيلذ_ركارا كاما ايس رو هليس وسر لير 0

 ءاينو/رنالاطسطرجب سرر وصلات كرو نسم ايقهمتسعاو كسروا اصير وورد دعب كس تايقلا
 ذر /ةويكيبس عرار ردد لي سيروص ليس ذر ئالد ةدجسود دل

 ترروص ريشا قدروا دياف_ رك بس كس رعب سن يعير ص قرمودا لب دادم ٠
 هس نال ش رقمصناسباط ههنم اق - تعاير شع كس نعي مرد لص
 اهطرعتى زنى تبت ايقلا يور يكايلأ مالو هرج لس سا اوب باو لظظشف ورا
 ةالييك ل زفودصامعيترد)ءاشطردا ينسوا ف ني تسجاووؤوكم انا فعن كسراكي تق وبدر
 ليو وجد ب مالساظفل تاي انويرب ابيب وبرت سرولفنن درو معوار وصوم
 فرن كيف مادى بكهت با شنان لع اود فيهن او قلص تونس أند
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 تف رك رتابصاوددا جسد طاير انيس كلر ض فوجد اءيجاعردايرزجسم ضن

 هت اير رجس سعب ايكيا در[لرجذس ىلا ديس ان بج اوربب هكر ل وبك
 ساو /ر ًارصق ب جاور حشررهكز انك بج رت ايك وبس ةريجركادا قوه تس نا
 -ه#س بجاد تاغ هواع | لك سرر وس

 ْ وم اداردااب دريس اك سلك هس بج دوب الو شف عي هذا تير هجروا #ف
 جريد يب اورد ضف كي كس

 يب اور امرك وزين ايس ادروا سلوك ض فران كاتو دو 71 ف

 ريتريكا ضو وأ اتتسلس نفصل وإ رس ف سس لب نا تسبب 20

 يتب باقم مار عتك بيسر ضف هو مس لش سدا طصتتف نادم سف
 7 يي راوصل 1 'اشناو تنسو ضر وا اه رس ضف ضبع كودو

 كيرا يلض
 كيلر الم فو قباطدعي كتم ايا ضسرعق نأ بس قل اهرسترج للاسم

 ل ال يزلادا بيير الس فرط نورا اعدددادودد دواتايقل اك شارعي عع سرجبدد

 كلق درر لوب جاو كرينا كاك ما هع تسوى انو س لسة رب
 قاروبات لماما س سا .كيلووكق ودبس روج هرج مار دا سان/تيافكأ لاوس ةرجدإب
 . ةبويبسركرو ادق يرشدو ضروب سا تقو سا اقئايلورسف_ ماا تقو ستر هالك
 هيلة ربوة ايلا بدعي ذأغق اب اقيادعب ع ةسركوالسلسم الا

 تاو تاو 2 ل
 . - كس اه ليزلأدو بتديصُلي

 ايوزنر | سيل ماما كيدز شف تعا لوزان كتنقو لوم اب اسم
 بلزدتوف اشروا سنت سروالضورفشزاي فيوز كسلا مر ووادردا تنكر تسد

 1 ب يافكل ضر تعا

 تمام ذك ل وردا يللا تعالو شيب( سرعس طي نعناف



 رز
 يوزن كنا هير تلاد ا ذينعالا ماداردا لا شف تمييزف د -لاجوبطقاس تييضنف
 تيرم لايعاال فساووب توف تم اجروا 2 ب جاو بيرقيس هدلول تنس تعا,

 لو كروت ا هاو بك رك اعتسدإ,ز كاس اريك تس نو سس كس سا دبجوأإ
 نر 4 أ” تعاج/ك باب جك اه رك اذا س. ناو بت دامت دعا, لثزلأ

 كنوع ومالابو اه هدركك يدر كئاطينعرلا ما تععاج كن وتر وع فرم .ملكسم
 - شر

 زانلوباس اوورواوب ان اه تس ضو زب سكس م

 ىراقربلوب فاو تايقشاتادسفمروا تءابوركرو نسا تايجاوروإ ضف

 كراع الرواد اماهانصب نآرقددق ل فسد, عناكب اسيلارافدو دداهجسرتبإ ماع
 تست اءحسكراق كيدز

 ىراقاسيدق ماطا كنار بنت ادرتسداعسرتيم اعتبلا كراتين ىلا
 اعاني ناري هس هولا ق سا تسالاردا بتببترل اقع بش روا كتم

111101110112 
 ىئاالارعا كراق بليا لس نا يلوا سيث تسرد كطساو ككاو دع زر لفنارثتت اك

 ام لمااددا يمن تسردزان يكب يكسو ضو دروا لو لطب ك ونيق زان ل تسمأ
 كلون انا هاف روب لشكروا بسق ب دساف قكزاغ ينته وب دساف
 كررت ١ عوكردو اهستسو كبل ةل ذم مم اناكهلو ةراوضورداوي م

 - اهنا سرد يكرس لاو ب تسع ماشا اما كساد
 ةرمر بن ىرتشسوورو 0 انكفو ب ادياب عما اوثو/ب ىتشديلا ماس

 هورطلسانانرق ىحمز اند كيس يفسف_ ساد يدوب هضك يي كس اا نحس
 يعابسإ لما ىدتتسرلارواوبب :تسرد لك ازا كلا اا كوز وا لعب

 لولا لصإرف لوسر كت يادر كسدهشلا شين لما كمال ابىساذانق
 دك ل لوم زاغرما ب قمر اكان بيا بارق ح عر عك ا لعزل ليز رف
 فك يسرج لريال ومزاطسرد اناا ي باو سرس ع ام كومزاغروأ اى زان شيب بارد
 بس قا اندكال كيا باو ئيعك اقاوم زاغدع كاتبا ساب باو ض دعسة يمد



 لا
 نفاس ب ةلطرج اى
 . كايياةح ان يقال تاس لبلش

 وول َلَعَّتَج ليون واب ىبر بكي ناذا د لوشف ريس اتش قرب
 ن كة فإ لوف هددوا سرك ير ريكس شين تصوف ب زثددل تدوم
 مي طنا دق |ءالتا قا انبادردا هيرب كيبل ما كرتقسردا سان كيرلا
 ب ةلاب هاب ةكابانب ادهني ا ناك ع دنل اب فود تدوقنما ل تفينصولا كيدز كد
 قد داو دل ٍنْسَحي» هش كد كيسانار تعش اليكاردا ىرتتسروا ما. كي ادعم
 لوب ات اب لأب دا ابيت جلاب عي دس كل عه وقل ةَينَتَو كرس

 ضرتاوم وم ريدا كرت لرزسنل ددا| هجران تراي ماك كر تنور تةعام
 نمسا امه مش حكما اطيل ا كيمو |يُدَعَأ ىزاضليكاردا مكس ل ادعي
 اك عروسة هنا. ناطيشا سا فاس روب انا هاني كير تس جحر
 زا لامك ماناردق سال وبصل نإ راو فس ششتلا مان هتلاسادشالوب
 ركىرتقس كيرا ستر شا يةمإرشلاب ذوعا لش عروش فاران سال

 دوا رثلابةوعا /لطسل» سا تري درشنا سل دارظ زرع ميكي ماا ىدتشس نم #ف
 قوس كسوكمااتفف ركب بس ليترك ىدتقن حي ترق دعا بلس تارق حلات ظلام
 اليكاروا ماما كس ش ادعي لم ديتول لاس كس ماما ل سددق سا بس قون قصب تارت
 الاد هحاليكاما ماا سادسا سنع ىزاغاليكارداىدتقسددامارزري مع شرح ا ىزاغ
 جن معز لص اوف نان لرمطدوار ل شتسلاع ليت يسب تلو والم روس
 نير تندم تل شفمو اسوا سضاشعرو صخر دا كك ندري روع تا روس

 - كب نق اس نإك/ ل صفنراصق ل ير غمد اي

 "لستر ديبدد | تبك لصف لاوطو وتر وساكن دب سس تراب ةروس د سل
 نك رصغت مترك روس كك كر فآ تدير دوا لصفم طا ارك قر وسكن
 ويوم ش سزان كرف يلمرلا د صارو فيو يك يئاتمنس ني زالهردطارما
 ةرويوارلاو روطروس زان يرفلوصيو ا صب صاّسملا تدري دوغ لكم وا وكلا
 501 اصول ااوق نوب تتر شموخي ترق طا وود اهب ىرتقن بسر وا يري تالسرملاو



 ريب
 يلا در يقيد و | عبر قل روس ست عكر كايا لري اعل أ يروا عش زاد تارك

 ةروسرثأ لنا رف دعما ىف ناموا ىف عاةروص نسعد كبرخف_رميلع
 كاف دهريلا ىف لجو ذاعم يسر ورف تزن ذر لاوح لويد تقم نايل تصشب فس
 ريل ترا كي دزل مالدي لءارقرشي ذل ىدتتم كا عب ورقي روس اها اشعر أي
 وك وكول كيسان و يداك دا اليروا تفرع ذ اوم سل ايارف فرو يليرتلا صاف

 سد_وبراكرانكردا ربة الو وب ةعابناردررق ساتر قاف
 رظنريلاوعا هس ليلرتقم/ عبسي ضركأجئي دنع اكس ارو قسما وروا مث عي لش
 مث أةرومف_لك يللا د ارغب ليان لمت كد كس عروا هسدورف تبي قش
 لوزا فنروا سرجون فل قتأة ل ماازو/ بج ىدتقيردا ى حتر يد روسو هدكب
 تشربروأ انكي هاني سس ئرذوددها انبب ايىل اعمرو اانكئاءاعر تسي [ىافووا تبفر لب
 عروارروا اج م روكراوبب ات ارق طف سس ترق بجي تل انزل اوسسال
 تنميكرثلا متر رفينعولا ليدز اناا رتتلاب لوفد تقو كس فانك سس عروكرددا اهدي
 هتب/وفود هلك لووول عروكردد يزف سكت بانتس سس نيرون يارب

 ددق ليوا ارباب قاس حركه فيرد اسر كك لق /لويلح ردا سدي طريف
 مايبي نيت متضعا جنا ةلسركيد ىكب رولر يساء سا كيو سس
 3| درس مادا ىدتقمروا عسداب كير داروا كس اق اط تاع فسر اي تاما
 رسما دييصبس مارا اجلس جروا عل 12 مانا كرت قسد ا هس واج لعد جب

 ينيب ةلحا هت ما | لم نأ ماء يوزن تقو تس اهنا سوا ىدتقسس ضارب سوات |
 رواضسإ دم ااكيوزناو اهل و ودالاو دع اليكار دوج كلك نيت ىرتسرو 4

 كر زود هيب اواو لي هدجبايسس وب ةيكر سارا يس للود وكما دما
 نو ايلا ردا سبيس عز ما لف هدا ادا لازريكة قاب لوفر كس ضارب سيكو
 وكاد وب ايددا لٌةييدوا هت تاردكش يجدها تس لفلوكوزابدوا سيكي فرط ليك ئالم كف
 نيب تركن سال عروارددامايق سييكرالم كبس نا ليطروكروا لاكي رور تسلا

 هد ىسافدصبالا فان ممارس نار لييرتش مقتول



 "م
 راب نيتك ءزلمدا حيد, تاسإي دارا ادب نت الغلا قر ناكبشرا يل
 راق رارقروا هس دا اسوم: تيكر كرشلا لس ساده كاس نانيبط ردا دس تع
 شمدللا د ُرْيجاَو نيفلَءيظ راو ف دهاو قع ناو نرْضُع اسما تاب
 تياورو وكت يسددرو ارضي مركمتلبرو اوكوو د اكزوررواركج اهدار دداب يبل ليد اولي

 كييدننا ادركت راربا يلا ادع تاينكلاىتن سابع نيا فدى ذم رقوك نايك
 دلل, لوندد - سارعب م لا كسا ومب نبارك هبال عأ# نون اًمعبُم [يرطىساسدا ع

 قاس س نكإ تار ديي تعا يرسودروا كوول درر اذ نولور 4 لسا

 وة بلدددا كي اروا رايك ف نإ ل ابا بتهم انت تعار سود بردا تبي زول

 دواعي لونان لؤنو دوك م لولو د دوا تكرر فرط لقاك فاي لفود لايك اروا كراك

 لك كتسدابسوا سرا رفلعراموكم ابر ادا لك [كعئزروا كد نب ومنير دارشغ اباد
 هُربَعاٌهكَحُم كال مْ هداية خا ن حظا دا طل تاي ادوا عكر لكك
 تب تاس ل وتباور ل لوما! لورا ازكراشا يسره راشا تقود نصار هل وسد
 - هسرك ورانا كت بس ياك را مانا ببي روهم نا

 نايلكتار وااو تءاشس ل ثرغروا انف تيك دل اسك هاش كس اان
 رزغت عكر دا هعزيدمدإي زعس د يسرع ليي دوا كك 22 فرط ليك ا نولوو

 روم اع توبا ناحلا إب لوقو د سفح سارو | مح اكل كس تدار سي وب اتيكر أ رشلا كس
 لا اقف رئدتساوبروا يمتد اكفنا شرد ةقينصوب ا فكرت: بست كدت
 لدا ةدهقرب ره سثيسركوج ا ةرعاق بتومب عراف عسلوتعلر ل وراه بيتس اهتزت

 كارم يد دعى هس كا
 يكحم رلاعت بوحم لع يصحملا ا تئددم كر تغتاوب سس انتارداك امك

 ُكِراَبَّكَهنَ نيمو ْدَج كلِ مهاويل لع و هاون لع تلمح

 ديم | مهاوش) لا لو ميضرْمإ كلع تلد ابك حم يلا لعو ٍبَكَحُم
 رراذ اكسر نيج المت فهل ودادعإ نريد ادوار ترفع رب صاف تقرا
 كلم داداتا تيكا ايع كايلي يبرتت قيم اها لورادعباةيداسأ مبا
 نكمل! لمادعب تيداردا ع مي ابابا ولادات تلد هيي كس سورارعإاترعا
 ليئاعدوتروا حرب هوب كس نات فافلا ةئاسرماشماودوتكس دوردرعب ليبي فرمتو
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 مو

 3مةهج يدعم كلي ومنه امد ءاسوصخ بر جبور س قلقا ثيدعل
 وع ياَّجّرلا تب اًوكْنِي نِم كي دوغ ريفا رب وَمن كايدو
 زخم اَد ونام اْنِم ثيموُع لإ ٌدهش (يساملاَو ايَمحلاةَتِي نِمَكاب
 خاص لن لوب سَ اهايردا م باذعمم يزود تيتو اس لوب انك ا ءايسقيفُت اي

 ان هايروا تسضتتف كلا اكسر بت كاس لبي لوم ان امهائي دوا عرق باع رمت

 هسرتاطاس وب انما. ءانب سم قي ب م تقف كم ترومردا لات ز يريت ةءاس اد لوب
 تورط قئاد لولا لؤددروا هتكيرب دج اليتاب رولل وفور تيروكيو تس ضقت وا هان
 .رالادونرف كيش ورم اليك فرط للود رعي الس بن ل يؤ امو بجسد تلد لكل

 ايررتقشتينما انآ لوب ارك ك يلع مالسبب لوتشيف سشكمرارصق لو قمن سل

 ردا لووئضحز امن. كيبلجردا ىلوتشرفددا موقروا مابا تين ىرتقمردا سك وتشرما
 را ناجردلإب بيكى را ي[كسمالضديروا هكرزغنرلي دجسما عشب عاس كس عشار
 كيوتل عك شطة ل مرو ارب لسور شاور اب ليفني ارح اروارإم يني
 دوج اع رز را لإ كفر قوش لَع وهو زا ثا هت هك
 ةودوأ فيلر ل ىارواعس تساشدإ 4 هول 017 كرو سب اليات اك

 1 - هبساقوب زج ا

 نايباكشرم لسنا وأ لصف
 سس تيتان ”اروا سيكو ضو سوو قتال ثيرع لب ذا

 ماقد سل ىربل كذاغ ىءاصا سرا و ضووت تسلم تر سس بارارضر دا بف

 دب ف زان سار رس كرك رعاوق وم اليك ىرافركأرد ا تمي عتس م اقم ىسااوهب يدع لع
 ردا تيوب لقد لف لويد تقم كسروشو كس ادب عليكي ثيلغ ثوب ماما ادد

 اج هاا كرب سشعصرع سا ددا اي سلاهتهس و[ احم سيك سرلو ضرر
 كرب اف هس انما ردا ساجر برش ةئاس ماارهج ع ترآ رتب سرك اوكاسسا لدا
 نون ىئايلوضو سين اكمل تتبس إي راصا سويس اس ديبار عيدان ىذتتم



 رس
 زاد لويس كلسرو لران كوبرس ان زا رتاكت رك دعأر قرروا ترك قردي زا ليم

 مثزقوياكب يدا لزاف لاو ذك عتم تساي اشب كس نري اوب مالح ايوب اباد
 يفر لأ ماظس ساي آل كت سرج ناكل ذعح رثو ضو ينيج وكلش االاد كيد

 كل تفصح ناي نش شوشو له سا اغا زف سلي ى لو اوسدسر جب ايفا
 د: لوب دولاجاتب كوه س افنان سور رص نا اهئاوب سيمت درع اوم خلحميس سارجباو/
 اوب قتال ترعرع < تايقنلا ورنا ةرهتراروا كسركأ برق وج سيئرب بح فص رهبسلا
 كليا ماما يوزن يك ثرعأد صرع ك تايب ارأردا هيك السيوا هريروضووأ
 قلوب مارق كسار

 يوزن شف انلكتسزادق اسس لعن سر ىذا كبس بكلب ماقد ان

 الار فطر تس راش اياوب رداتري هيك اكلنا ىط ةروس قوس ىااايباوجدداقري ىف ايالاد
 لل فاس للوقت زرم اي لوب مان كف يك تدداياوب دداقرب سجنوا ول
 -ق اداياضقوييترتبحا اب الاكل سس

 رجا ري ذيلغلق أ لس ىراق اي بسانآا/بييترتبسعاصر كو سل صن كد - ف
 ليئرزع يصاصاياوب لفناو تدقو ايصعوهل كس تايذنلا راهن كلم اءايآل كن باش نم
 كيدز يي وقروص نا ىوط كى ياو سار اجي امن اياب داتا جرذعاكك سلدويفنو لوبا ساس
 ل لضخ ىراتتغا غيا تسمن انور باب اه قص بدبس ل نوبل طاب انة مال
 كس رايتخا لس سا هروكمروما يركن ديك يم وقر وص نايك سبأ ا. اب لعفد رو اان ضف فاس
 نالوب سنا عنز كاي وكوت حلووه ثدامدعل ك تايقلا تدان ارا ل وكأس يب ريف
 فو, سنبل طاب كس نيجتاص بيرزتد ول لوب لطب كسا ذاغ لس

 ضْز انوبر راي كاس /- دارنا لفض اف كيوزن ناك ميس شلع اسف

 ةرراخ رافدوت اك اجو ثواع تس ضن إردا قوكر ادعي لس تبارقلا ليليبس هن
 ٠ ْ اكرم تباشاثو“

 رعي كرك ررإى مام از ان قوببصوت ايكفيلت/ققومجس ف لاااوبب ثررعرلم املا اسف
 رذاذ قجارلوم طك تبل فدج لدا سيئرالس اسكس موق كرد اع يلقو كله



 رم
 دك ماش

 -ىجإب قاس م اانا مات سلكيبةي رك الل هن
 عروللالا بتل برمي كو ضوولو قتال ثدع نمسح ايروكا ماسه
 توالت هرجب يورك لتسعلر ليبكاآدإب لشوركباي عردلو ردا سيكادارل/ سدا
 وكم اارطدا ليي بجاد يس بدتساكورجج سا انزبمد تكذل هسيركانهق كة رجس ازلاوب تنفك
 تركب ىرشرأروا ع هةر ويت لود وز فيلظو ىو كتوم لي ىرتقسوا اوبثررع

 تارا ع كو اس تيروص ساوأ باكا 20 ىرتقيلاروا لوبرسات لو دزانرت+

 وب ايكد فيلظوكل يتلا تروعيلا لدا دسان لماانانك بس لثتي ادد
 هياتم ترا سم تسسردانركرفيلظوكس اوك .ايربر نب هسسس] مارال لكم
 -ىسري هددت ل

 شلابوب لغد ليما ايي سينبون بتي هسإب صراف صخ كرما -ملسسم
 مت ذا قياما تقو ست بال دب تعلرواب ايدل روك, كرد للتعارؤلاياب لع رول
 راق قربنا وبل هؤرلالما قو, توفل ازاهتردقس تسقو ىادق سكارف
 ساكن رن يبقيك كبروا بس قت مناف لوا سقت تأرت

 د قاسلس ما اشك ت عار ناي يرغس دكر وداي كرف تما, كيك لم -

 ديارب عشب سنام لوا كارت ةحيكيرثلاب زوعاروا انشروبب ازعارع كبي الس ماا
 فلاشه يي الس يلوريخا ةدعقر طري تعكر ةءاس اس ةروشد ارا كسا
 لراةدع لهم تيم ةروسرجم ادع كسلا ايؤوكا دوا انش ل تعا, قو ووك ببر خاتسحلو
 *بضيدالينوا سرك ريخا ةرعت لس مر تيرم ةروسيم أروا تحلر تيارا ره سا

 اسما (وتفا راك هس فينعولا تيدزن لي تدسرر ىنح زا كيس قودبس لسه
 أ - سك داع

 تاك اوتو اتسزياضتولراغ وف فئادج قوتي كسك السكس ار قمن #9
 هك لاترذينمدبا مزن لوو تسرد زا ىرتقم سارت نكادتتتا عرس سا ذل
 دب ماوس ثلا قي يفاش كيدزنما

 وأ اهلل وا ةرعتر واه اك_ كتمعلر قر ب تعارور ىزافراد#ف
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 هه طروأاكوب ةايجاو وم ةريج لي تروص لا | امين جيتك : أ كتيب

 يوميا كك ب جواب اطكرعب ك1 تعاد ردا انراوبس ةرجس عسل ومإ لدم
 كيوم ةرجتدا يم السار هرج |ةريقرو اهو امر ايك يب هرب 'طساو لس ترعلو

 راد تعا يس اوركأ با قوه لئاب كاس ازاؤتت ايد دج لسكس تعار لدا ببن
 هوا كرك ريغاةرعق اب ىسأ عدي د تعلو تيدا يردوا هسركورإس ةريجرد بريد الس
 لقاب تعاد كيادد ا كو, لفن تعارزأ لس تيروص سا عيسي الس

 نايافحزلاضقى زانق يرفض
9-_ 1 0 
 اليللدا ب بجاو وص, راكي تاز سنام كرر دا اشكروا بمآ امى ام
 0 - كاب تطلب أرق و لإ اني

 نك مابا كيدزن وثم لمراد دوا ضفردا بس لوف بيتر سياف ديقد رول اق ماكس
 اف افرك رم دساذ ديقو زادت اكتر يتق زال لسور داي اضف وتاب سي
 طيبات كرم اذرارد ا كب, ل طاب تيضز ىرتيقر لي كف دكادا كس تيق واردت د
 سا يبركس للك ف وقومداض ةعاس نورد ساثديقد بسير اداة يقد زن جابك

 زد كونا ماا بيدزن يتوب عئتيق» بسي وعزل هان لرركادا ديب تف
 : - 2 يصاص

 يور دااضقرلرساةل شوب بيترابصاص ضد روإ كل ارجاس ليصعت اف
 اق ظينانإص كر ة/ولاسا بيتر ةبماصو ضف وع دق اسك بترا
 اينو بيقزربس ام هووق سب تار بل جددا أر داغر اجهارخ نيا داك هوب
 سا سيبل هيب زامغاطق ل والبس فب سا كبت سبر يسع اص كيب جبل
 تون زان ليال لوم دساف ميقورتةعشي يقر سكر دايانت ردا عر قو عم

 رو بس ادا اركاب سيب بجاد انسي كراك نتي هلع



 م

 كاك قيل ىف قون رعادا ل لب دس ظنت يون ون قد كيرلي داو 55

2 

 ريف كيكو كر دايك وف لكي يكئاسي لس سال دا كذا تايم وأ قد داسفروا سرر عي

 لل تبر دنقو لب ترروص سا ابرك قرف سا هي سرتقو لشتتقد سس ورهككلب
 - يلب لفل وبرد شوج

 ءاشعرل حدب فاسو ضورك وردا تنسوا لص 0 ءوضو ركل وعي اثرا ملم

 ”9/كزد ل انا اص فيدزنروا ضرع ماما كي زف تيل رورو حب رك تهد قاس
 سك امن تيتو ليا (ببس ب زج ندع .قوبطق اس بيترت_لمسسم

 ةتافز ان هيدرز ا | يتمو كس سا تنقو سرس بسدسفل_ وبك رسو» بسس
 - بيديمكس لا لاري هاون ون ارتي

 ىل يري لارب كروب كج ن ازا وأ اس بسا سياضقز انهت ىلا - ف
 هدايز ا وجركددا لسكر هدعرتك بيتر تراك /دطرلاوا ليزا لوف تق سر طب تسد أ

 فرو سر اهلا ارب سحر اسك حس ناي ان كرو شوب ترون حس

 كرك روتر بيترت كج ل وق ساو شروا قدس كروز بيتر تيا تيروص سا كس شعب
 ذللوب هادا ما يبج

 نايباكلوزجلونا والا رسانلزاف وأ لص . . ع
 بتي دج كايت انرك ل اوس رط ئىءارو هارد سافز ا[ شرنزان وسل ربي رك مالل

 كوبان لا لتس ويف
 نايا هات مردردا نراذازرو اهيا ةراكن يم اسك تروكلالفشلااي ءانبام.ف

 را 6 زودردا تشيب دعس تبيعماي د رداتور كيارارياسول نب ن أ

 انراعروا بقرب يم سنن مركب كس نساك يزودروا تشرب .ن

 الاس هند رضا باوجاكاكرشرو نبأ 'ةطدا كاشخ او كيج وارزع

 هربع ”انيدرثلا كي ركل ص ياوجاكس ا: بسناف تيراغرج هلع



 م
 ناكنم باوجاكب ترا ةفاسك ء نوْعِحار ِهديمإَئرو ظطئابنوج راك رساات
 اومهكماراةياركاعا سرك سان وكز اير وما ءانيد تاس إََمكاَكو لخليط
 اصقاز/مالكرداعبسّو/ليتلساذ هس ايو كمااظيلردا سوو دساف زار كساجتوكددا
 نقروا ارب مالس دايز ةسرادسافولز اللولو و ماوس هاوخ ايد ًارصق هاوخاكمالسانيد باردا

 ال اكسو كلك دواسة كرس انوكزاف بسير ثكل كروا انين مفرد اان رادو

 كلور ماك اج هورثكل يس عج كيدزتد و وب كتجاو كَ ةاكلق 2000

 لك هر يي كيك ىزاغلم اكسيل ف طنا لس نص زا صنت( اجالإو هيد
 ما لاك ا هناي سل ير رروا لويد س اف زاهر يكد دبر تس ايررداهرإل

 رجلان ليئس راها وب لهاي زاغلبت هير لع وطنا يسود لك لب
 دعس نايزوكس ارك/ فاك سين تن او ركام اوكوجرو كوب د لطب ولايك لوتس كس ير

 ٌكوبرسات رت هسيبزبك تركاسا وبنرس اتراموأ مكتب هدول دبايل اهكركلاكل

 نئيركرداكوب ندساف كاس زانت كك تن اي رو سا نشروا كرقنب ب وتلك كرأددا
 2207 مرساتز نونا يكاله قوه ساس س ادواهيساتسو زاب كاك داي

 نائدكتنقو سبراكوبر كسلا لاو ذاب اهالي لقاعاسن ا نايدب كيانات روغ
 هوتتس روا اكو رانك وبرر از ك لقاك اكز اهساكهاو طلو ار روط سوم دي
 لس للك كاما ىلإ تأ كررت درك جلو رتستاكيأ ليع هارررس اي كاديس ىزات كس
 نإ. اانيرعكر ةعاسوزت”و اسئل كس درب ا لاب ايدل كييرت ةيسابد قدرا
 الزاني وقود وزتسركاروا سانزكتيافكول موق رتساكم ا اروا ساتتكر سمسم ان نيني امي
 كت لوأدر ددسي اسم ف نكرر عوج ا كس اشارك او اذك

 , هوجو ا سرك هداش العسر لوي نجل ا
 ايئيروص سا نخب مجدت قزتسا كس سارو | ىت ذامنر ب سيك لاو وول راسم

 هكا لكروت ب لوب ىدجددا قوب جرت زارت ين سين وب ىت ليزووركأ
 . تف الب باباي وبرك اهزاملوت هس ئالاسا فل كياددا هج ناب را

 -: كجاجاندب بيرتراسسدتمب نيت نتن هلع



 كإ

 ايرااجساتسوت ذاك نيباكسسا فر لأ لجسم ار دا شاي لب بناه كالا

 - لب تسروو < سان لسيرلاروا كوب حتسدناغق
 تجر غرار ليقل عي اديك ز انة ءاس ندب سلب هورك_ لاسم

 وب هنن هديتك (ض حرر وص سلا 3 اب سب كعسكبل إب رم ةريكيردا اكيرارس افرك ان

 - هسا دابوواي د ابكي

 دا ناصر ابيكا مرر ويلك ع هورط ردا كوب دسانزاغل اليس ءاشدايديترلا »ف
 ذييس/اروا تسفر كميل فرك يس ندوب انال دم فرط باباي ىئباددوا انكر مز كلا
 كرو ل ووروأ و هللا نود تاوق اهمورشوأ لوبرس انتاغو ادلع 7

 /مالسروا ناكر ب يعن لطيسيريتدلومري لوفد درا انجب كح كسي وتس كم دع
 داانتيمسسطاتعاىدكل قله رثلروا انمي لاراهرزع يسر شرا انيو تس اب باوج
 ابرد اييداكطس كف ا نورب هس رانك زنود[ ارح ناري سكه يك جاب ل 3

 ان قعئانيل اكاد اهب نر حدب كي لابو ىنناوكروا سيرا خدك نابتل كاين
 سوا هكر لب كسرني حكردنب سيح ردا انيكلا_ لس ذعر تسال

 سولار ورب لابي 270 عتنسألب قمز انك سمور كيييلرورموكل و ايه

 قلاضمل سى راسكلاروا برج اهركمى حرب سلخ زان دا سرك هرجب وكلاب كاتس و يدطدبقل
 مانابوا سانا وراي ل ندصاص ل يوزن ا انرلراشيم_تلاب لوهيتتوا لوي آروا سين
 في ياسو او بّكدا انتثما ايا وومبر باي كول تداسرواوبب سس اقاط رجم ليك
 دولي لي ف صركاروا هس كاد فصل سا ةئاسان وب !ذدكاليكا عج حف صرد اي
 روضت برسل كعسييكس ااننهر وا سويلرك ظيعةظاس دن | ينيك رس فص دآك يق

 دوا وب فري لابدّ ايي اداي سم ظخ اس اب لبر سريوضن أي كس دول كد وأ ماير
 هولا ىدننا ساروا تضر روصو ا سيقل اضمول # دوس ينك مقوي
 هيمي ورطروا كرب ورك مز انايو مروا بن اسانرابردا ليج قلاضم لرب كيوب

 اوبر كل مب حرك هلس » كرابتاور يفوح هل



 م
 8 لورخس يصفع 3 ةوركروا ساق امك رهف رجتنو اموت ازكي ادعب ل

 فو امج ايام ينوب كراولت يفرط كدشلا م اطكد دال, درلتسا كرف
 ها. هك :

 نارباكز رنا يور ل صن
 دوا اردارردا كبي كمي اطر توب فوغ اك فضرب شماي هكر تناط كف #/ سلك ايترأأ

 يرنرزاتق اذ كة وبل دكر وادب »تق اه كيك دسم غرور ركا حا ال اههدكب
 ذاب ساس دحر روب طك بس زنا كل سا نحت ذا ليال ءالوتف لل ماا
 ك عرسك متت سبب امرك هراش ادوا تيس سباشا كسول يروا ردوا تسلب

 را كورنر واعد يق اهكييزانحع هبان اكسو هيريرا ىاشا
 عكر طوب هيكل |هسيكن كرتانوب وك 7 اني صب شكو

 وتوكرد تقاد قلل ةئييركاددا عيل عسا ش اراد ق ساتكر سيئنست اطر هرجسدا
 كيلا نو قرد د سروا كتللس شوركاي سر ف طل هت ننال ولودرو ادي فج

 كسر فوقومزارتاور ع ناس ساشا كان هرجسدا سوكر ادد ا تي حس هسيماشا
 ننام رأرداا/كب هراكتت ايكو سيعر ع سار واع دوب لص اع هانا تقاذ ككبج

 ك1 تدهس ام كيج راهبركارم كلم اق ران تست اهب نفاوم 3 سماهر ابي
 اقروروكذاف ساروا #دابوبب الكولا داق يةسوب تياحبردن اكس زافريجدقت را دازا فاس
 انصب فاس هسياش ا زاضرايجر ردا سرك روش ع سيسزام كتيرا | كيدز وا سيل
 عروش هس زافقاذتال ب هترروص سازناوبرداقري سجندا عمل, لب عين كس ادا
 ند تاياروا تار سايل 3 ازازنوت ف كينلد كيلو ١ تار كيا ابرز شوي ضرما سل

 بيجر زهقت كس روك إي ذ اك تمعاس كيا تس ناد تياددا تا بكار وا سرك اتت
 كو, بجاءاضت كيت اهداء تقود امراز زعم بحاقم أ كيدزتروا لوبن

 2 0 كايا لاسر و رايألش 6 .٠ 071 0و و
 يبان سمر صق كس دلع لزنم نييك دك وسس لومي و عب انالسلاكمدقناز اه لل

 تعارور لاش تمعارراه لوب اوضح ساد هس وورباب حس لولر اعرب ل تسرك



 مس

 انك وبادازانول ا اميهرعب 2 تعلو و ارك تر روص سىصرب تمعارراه فا سارلا تشي
 لوبيرج اكتكي يستر كشك فروا ضق نيل غن تدور دا دب تف تحاول
 ضايع سترسل تعاد: ارد كر دشتي السك ديك سيرين ورس ةرجسر ا يكاسبإ
 لصا تي لكببورفاس ديل دج شوب لق تعكر ى هراهاوب لطاباك سا
 دلصق اك رع ند»ددنمي هدار ذ اينهد هدمشي سس وايمن سكاي اكورد, لاو نب نطو
 كيزلوتددا سرت تسماق ا تبين لمان اديسداكهساكرعق نكس! كك ب جاكعسيك
 رطل ناوتذ دق اب سوم سة يبتسم اج ىلا يفسر كرر سس نادي
 هدامااكننلع سك ثيلاتالا لرارببتقو سراب سركدرصق يعرب كت ماتا زدت ل
 لاو تعارر امرت ىاذت ابيع يقل رن ارم سدتقوركاردا سعب ئتلقو ساق يك
 انوي رشي ارفاس ساق لعب دس قوردا لو/م زال تحاررا هير فام سينا
 بع عسر ايركارتتا ل لود انضر وارتتقو ميك اسوم تروا سس سوانا

 مكه بس يجو كس ولد تسرد كالت | مي كم يح زراضتو/ اس ان

 تتورداعسّاجوب تصلرراجش فرب ر فاس ب ديسك ىرادعباتىم انا ليقف زا
 طغاج تسردادق و كساضت وكبك اصول مع دوا اديب الدب ضف اكرذ اسصرعإ ل
 رفاصادنقا كمي( يب ترروص ساق لدمب توف لكل ول داش لش وب ضف كيال ود

 داتا يرصد يزإ تحرر فاس بج كيب عسب
 نو ىيص نرطو دوا تسمى نرلظو سرسدد لأ نرطو لبي[ يع ل نطوردا سويا نإ
 بعرفسو | لأن ظوروا تسدنسم قا ننظو تماثا نو مدا جس ان, لظأن توب لسا
 تان لطم

 ىكسلابددعإ < زور ديد تكتم ان: صرف فاس لي لشط-ان

 قوم لطابدد وتكمن لبي ناي ليرفس بو يلة ول رب يرش
 ضوء ضتناؤرت يركردا اكو ديظاكس تماقا تين نودي لاكي ها هئايود لارو بمب
 د ثماروأو ليوا توب اضقوتب فسد اهي تمار إب سضرفسلاسما

 دينيت سرس سم _ررفسوج هل قازق اي بلش فار اتءيصعزفس_ لم
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 كرر اظفاردا بجاو لست انرصقكس را ما تيدزند واعبس حي دس زاهر صت ايوزت حس نوما
 دهب رتعن ريما تين نتاع ات يجيررتحسكعروبق سيرت صرفسوا تما وامه
 - لوروجد هيت لرنواف تيشروا كمالغ د بررتحى ول سيروا لاقلت

 نايباناف لهو, لض
 مهكره ادارعباب تك ماج لاي ديتدد بج ثررتس لجعل كس تحك قب
 اي يدوب وف اقددا لامس لان دب ايربش رشي لوباطقا وفرع رتز كك هك
 ' /عمراشلا فلفو ومال ل كس تع اعل وكون كيب ايكا ل نب اهي رانك
 زلوائف شمال فيدزنردا سيسر دعت ليلو ايو كيما ماا كيرلي كل
 اهراانورف اعورشل ور .سأ كتيسردل خسر الهرش ث سرد سول مي هك ومأيإ

 ايئرتس ماا تيوتا انساب يطخا رن ىتيحو ب تنقو اهربخ رشا ئرسيتت الب انس ا
 هي وا دروا زي زاردرولعيسدو ضف نباص كيوزنروا تساركت م افلرار كس جبس
 ثيداي 23 1( نول رسانآزاتمو الرواروردردانم اردو اشبايرروط را انمي

 قيوا تمعاج يرش وجاي بس هورط اكل! كريد عبس تأسر رافغتتسا ل زالسفا سقأ

 ك ذينعرلا كيدزنروا كدئلاامهتردمتاروا ىف اش كيدزن جايك ويمد[ [س يل ام تعامج
 تمم ايمو كرار ماااوسو نور ك ٌتفسوي اى! كيبزنروا مانا وسادات
 ايل رس تريلا هواك توف رحبت الولاد تسد لأ دوا مارت واج كابو لس

 بي لقع نر هرج مادا ى أم ات كعبس لتمر وصر ايدج نوب توف سس
 سكب كيج كمال ايضا ور صوان يتوسل مانا سكأوبد عسر اسيركروا واع

 اع ذاطرشىئيكيس رك م امتد حبت يسارك اما اكوئبن توف صبت تيروص لولو د 0
 2 كمر موك

 كترنا كت اروا سيأب جاوريراجبر وإذ اسصروا تيروكروا ماله داك عب . لكس

 اثيد تكمل! ليز هس +رر تجادل ادا ملا يوزن

 رزنروا ست سبيت ارو ا سيجا د يقرب تيرناول رشم الاول جير أ كة دامدا
 هس يس أ هب مالفكيشش اهصيدصا



 ره ري ل او
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 0007 اداولاسركادا محم اهرف اسمان راهب ايسيروكأب ملفك ملم

 اسير تسال لولاداو ىو رتل تا شكر ليم يدب دانس هت الأ اودي مدس كر مايث بيورن__داكب عت ان ارت ترغ ١ اا ف يدززوت اج ركام نا قير ىسي ديت زاغدلنا كفسماكإ (لوزفاسرلا يس تيسيووت ل يدإ#م اا ضرك ورفاستندار ايدام ال نرفع ينعجرمزلرب سا زسأتساكدب اذ بترك ضد الو
 دورتي لقبر رت كل ف عم زال كلا اهتر سيجا كيدزندوا ديري فق عر د ربو كس ديزل اقوم لطابر قولو ريلأ عساف فينا مااروا لوطا كس حت »درر

 عرار اتسع يردوا كييف رز رف كمان كج تدار كما مالصعل صو وم لفاداهيعن رولي ردنا سو هوم اي تايقتلا سديم لذ ضن جمل كبس هومر خامس تعامج كريظنام نر كس بر كىييترداردزوم_ملعسم

 سارعا ساترز جاد فكس انجبت واج ى/ن اذا ليي بج_ ملأت -هل/ يجر قرف تماررامز ابابا
 رافردا أت إب بنتو نعرف ور رينا !بصرداعساتومام 'توفوب رست
 كسا ىرمووناذا بيسر يما ا بجدداوإ دانا سلخ ك كيج نع
 -جسسينسوتترب لالا لدا ع الي تيا كيما هسسنم وز ناموا دوعن دبلكس هكر مقر يطخبعروا لن موتا ف كما كندا لس داجائ/ درو
 لك يلاوس لتي اود لولا ما ارواج تسرد. لعبا لم
 دك تسلا امتي ري فرط لولوداك . ىارقسد/ا كرار نايدم يشر عبس تبلور تفسير وم ااردا سياج

 ا
 رك امم تنسانشوا هلس افيو »ع بجادانبر بيدا ننس وايسب اضرب بيرتهاوغهلم (مالبونن» دينا بماعتا لكم اوس ليف كسدسسقو سواي يوزع لومار



 ما
 - يل هركوماتمس لوفي ليدز ل وردا كك يطل يروا طفلا يعدو مسج اد كرت نان

 شف وزال وم اءاروداوسيشرخ امانا اههرذلر يل صنت ايجار كانك
 عاتق السلا سيرا مالا تيد سس تسسار نيت ييسر ردا بسرزيتسليا بجاددها

 تونقل تك الولورعب ل تراي تساروريقيوا كرري ةروسرد ارم له تسحر لون
 هواي تؤنق سي لولد هددت كن[ كسل اسر سافاش كيدز وا لاسم اق عسل ار

 مذ اطر تونقروا بستسنس نحر شع صقوبب كس رولر سلوم ذلك يرد
 8-1 لن تمع ليل زر اهديك هسا املي زو ا تربص
 -تلير ٌلئاشلا ب لق لياكرسطروا نوف ان / اناا لق لييسودرداملا

 ترو نصور بمس معزاغ نت ١ ادادوا بور طئارش يعز ازيد لاسم
 بقوم بجاد لديعزام لوط ىبنا بس الا داددا بس قو, بجاد لمعي اغ
 كئور ل ريعز انرعب لع ستلآسللي دار شرط ضيع عبس قزركعس وب أو اردا

 روا كسرت العار رطق هقدص مالا كك دانا بساش لعل ارواج دنا كتم
 طف ةدصروا سد "7 كيسي تنم اد كيغفناديع: سكايب تازيت
 هاكييفادب ايتو سو اكلوبشونوا فيي بيك كارو تر ضتو بكاس اهسميداك
 تنكر | 1 كددق سا اوبردل خرروس ب جوا هيد كسراكي ربك لينه واو ب

 ديعز ان بجرواعب تنقو اكئناهن كاديع لول ود فيلتدربود .تدشقو لاس والرجت

 ذأ لؤود ةفاسيربررصا سد ئاوز ريكياننق انس ع ليرعإ كير ت1 دعبل
 نيت ليي مس اير ترق لش تسكر كرسددردا عشب تدع كلو بكر وا هس داما

 # 6 1 ا كلل لادعب هسيوامئاك ا لوأود ام يريكبددا ككيلرئاوزربك
 يارزاربس ةرجرت وب توفي ركاردا ل ايجادالد نر يام رولر يبد | لاس
 اب انك ىلإ لديك للود دوا لو را هدر ايسول اك ع كي ارصترلاردا
 يوب توفدعس موقددا ماا كطفل اهيزاف بيس كرزع كأس: نيف اضن ََّ اممولإ ُ

 رراعسامك هساوزر بكر بت يرق كرمي انصيرب اه انث شوريغو ماقورهتطروا ىو اطر دار اقدم دداهلس

 ْ دان كح رئاوزيكدج شا ميقا



 مل
 زاروا ءاج اك ييريرإذاف كا اييئروا  سادعب د ينركاداوكسا كوركتنود ل
 كيان ليتل بخيت ييكعبلتت ا قيس كطفل يعزامضدننا كؤشريو

 هداك تكل ار: ليقروا سر امك راس شر كك لإ رققيا كنار عب كلب سواك
 كسر نر نيدلر ّك 0 يعرب اب طل اييعررا سمأ اتسرو كسيز نب ركل ارقروا ني

 - ههسراماتك

 حزب اسك تمعابج بي درع ىرئاغ ضرب ىنبارب بكر ضو قمار ل عسسم
 سقي شت ميا كيرمع اي وس ست لجين لوأروا جس بج ا» اير ماج
 ريلوت ك1 نيصاصقوتفروا ليرعع وزر يتتس نيجاص كيدز وا كير مارال
 زاكي زاد ككل الا بجاد تسي نارتسركارسق اهي قئفاساي ترث 6

 راش اوني 01000 ا

 كسار تيه لارو | كيرلا اوس قلال ل كدني دوب لوكس عس تسلا تارت
 تاك ذنقم قرت كرما اركاصا يلو كراس بس كسلا ظسادردا سات سر يشلا

 0 1*٠

 نإيباكل ولف نو روت صن
 ذاقردا حي شلاوب لدا نوفاك روس لس اعستسعكر وو تنس ل باك زان لرف
 عّيرجاررا ياعسل ور كسرظلاو اك مالم 0 اسس يتماراو ليقع عوار

 داهدعب يبل بقوا تعاربت جرجا تفس لإ كيدزترما ينكر او
 عبس بقتساوتتسعكر ل اجاب تعالو لير تقناغروا ةكاس مالصود ع كب تع
 وك تلا السبق نا فدع ”ادهلرو اهبست نس تيعار ود ل برغي ارجل وا

 دوا سرى نحب سينع/س يمدعل لس بخبز لش تيما ود كياردا سفك نما الا ةؤلص
 تينا تعارراهردا تلم تعارؤر كاش ع رجيرو ا سبق شعاري كس ءاشع ليت
 اال يرو وردا تلزلزاذا لش ليست بتفهم وو ير رباسدا
 راسا ل يذادسأ لرجل يطع درك تشم لدهن حلب كوفاكا
 سب تعارراه ل ثيردع لد بتزام ردا كك يم همر كن د تعلرهراي وت لا وون توف ِ

 كييتناف لري لك يلمطلا هيرب لوما ماتم انوع زسمتسعاددابد لهنا
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 تاررقادعهسهكرتو 1 داما فز كيسي 2 تنس ةع 0
 ريغ طاتتعا رس سا لع ويلي لتس لوسوقوب هدايا كارد ينتاب لح

 كيرلا تدار ورا تتح اي
 ةلتدلرراعراه جسما تعارود هدد دوا تدكره شياو وا تمعلر هرتز ا تدار

 كيور لوس واوضو 03 "تعارود مر ىيررا# اسس السلي بسيسو

 فكراهش كايف ارو تبيمايق شرير وا عاج يكردا وسكس تدار ور دعلها
 تعكر ليباوتْإتعاررإو ىدد ا ك2 اهتديروا لس اج ثوب كرايم للاي لولو و
 فو هزم ةروس لي وتكره |رذ ةروس م رسبت رق لآ ة روسي يزم وورق روس ل
 هلا فادلسلطرمق ىمارو ا هرجسردق ىئارداموقردق ىامدا عودت ات ارف م اينرمفة رج
 كي كرو انها ىف نامت رفقا تاق !رف عج وس دراج ب ليتم, كيوب

 ةرومابالئتاار لوا كت تلف مك ص تمار تماس باستاد ات بن اي رموداي تسل لإ
 تاسره ةروس خت ابل ئتساءىرسدقروا ءاسنةروسروا ]ظل آ ةروسروار فل روس تصب
 ِ سكر مانو و قفل مادام 1 كل نقار يوربت ريك جارك خوفي

 ةروضعلب رعا سل روس ايوا هزت اةروستس مدا كاف ةروس تسأذ هم بش

 دوأق ةروستتس تاتروا تضشلاو ةروستواوروا روش ةروسس نفسو ليما ب

 - تي داس لت نقلا
 انراواىلو فيلر يرشةروادمردا ف ورتردا انصر ف اصروا تسب سبأ حس لترت فو

 دوسري اسم رع اهزانوجم يبا 1 انراروفينماقم كسريكد هرعوما

 ردا إي با تب لفن ت عار ود بت ليل كن نر وعيس يسر لوفش: سو كيدكأ
 اسالدينآ كس نداسسا كس نا رف لات توت كلٍ تدار رار وا ايس داب اكسر ت

 زافر بقي قاشا ز اوكا سارع اكل وركاكرول كراس جيل ومب نبا سك كي لددإمك
 تعكر تاز لا تشاو لبق يلد ل داجوب من يدوس بع /كيس لد نايباكسشاو

 تعكر ايل ته يرظرعب دلع يو ددا بس نلت يدل يلوطلا هيف حب
 لوب تءاثمعس ثييدع حب لفل



 م

 راكي بكي خا تونس اعتب لجيل دير يرعاك يوتلا فتان اف
 وض هزات يبرد اد راس مول ريس ت]قردات 2ك كمال لا ة اس يحك
 وو تون ل اد ىبتسقو صروا بستم كر لو طولا نيش تعار ول بح تل

 تا تدي دعإ كس داشظ تاور عيس تست لبن نامي ركع هور ط تس ا الفن
 لج, ريناضمر ماقد حزب تي دالاسسلر مدا ذظاس مالص درع رس
 ناشر اينو ورب كهف موإب زتيشرك موق ردا سرك حسا ببسلس قس موقد
 ؟لوفشم رورو زارنا كس تمارراورعب ك تصاررإورمردا سل ناوي م ايداع
 اوس سك اضمددوا تسلب اسكس تسع اجرتوك توات دهلروا سدي درت مان اكتب سا
 - تهوي حاسس تعارتو لب ليلو روا

 تّقلطالا !تلءراتسا يستر سآت ماكل دلال 0500
 كساس اصب فران تعوذ برضحدي ل | (نايماكوراتت انا
 كرري رِيقسَساَو كتيير َّكث ريس 1 روش تدي اع كعصرب دهرومما

 ىاَين وو نوف لريَحَرْسال لح امك تشكن رحل بيق مال
 ركك ناد ويف نإ فدراَبْذ اوس هَ ْلَعَح ئرشأ 3 َِقاَعَو قِشاَعَمَك

 فساد ىرشأٍةبؤاعو تام و ىايش دو ندا يق رَسَوْمأكا لص نامل
 سرق + نضر َناَدُديكدَتل ايدك و منع ور َوَع
 لابس وباتل ا تددقراقلاماسدس تس تايشاك اعتسمب لدا 77
 لض_رث سرت نادم سدت لوب الئ رواةعاس ديس: كس سددق يرتفع
 3 الدوري يج سك لوب انكر ترردق سي سس زجر هبات تقرت تشيب الهم
 هلق لهبلتناهروبرثلاب ركاب نويت الاد اه تعهيرتددااتغاج لي شرد اهس
 هدا /مكرب لاكمي اسريسدا لاكن اراد كرشرد | لودي لس ريدم
 وترد ليسا لسعر يعش تارك تلا ترش سار« 'س ذا ل يسرك اروع
 كيرا اكرنز ريطوايند يريسددا نيد سيشدا ل سيكس اب ماكي كس كلم اب
 + را لايغالر وصقم نيا تقو دار لج قى لعرإب الد هس

 ماد
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 ل يمس ديور دارستنا ستوب ردا سوكر ريكا راكم
 35 كنا ةامرايي ا رواهنمب ديك
 زام تماروددواهسراوشتور لجل 2 اعود *رماظظد انك ورا 5

 باهر هانكد جرو اسري وأ 2 ا تس رداع ِ | نايياكسوأ ذاع
 -ك ايري اتتغإ هدانكء دنياك عسرارصق م لودا تود/ ناهيشيريالما
 تدور وإ #اوشو هو وأ سد كسا تدحام لكس 5
 ركب لوس وددروا ت/لادغ فلرتروا حشب زاغ ا نايب اكتعاعر ع

 شرقت ارب مولت» اكشخ رك مِنَ هه هزل تلاد
 اع دينك َموساَبِحْؤُم تأ اشأ َنيهشنارَب 2و ُوت يللا
 همس اف شد أ ني ةينِاٌة رب نكت ٌةَسمنَفْلاَو كدوَرِوْعَم
 يكاد مكْجٌوْكأ هك الو هَكرَتَم لإن 3 خوك مثنر نكن م
 وست نذر كلك فرجا وس دا وعن هج احدد هك كإ
 7 شر كلا كاب كرز الد طع اج لارين ديجي
 بباو/ىا سينلصُيسسم لون اننا هس أكن اهتهسر اسالاو لس اي دج كش اس
 البلل: فرمان لو وهاك ذ يس قب للدم اكدوا لك تش الرتب لا ذا
 يدهس انكم ىقدالسئداح انكر ةاجيدحا سليب ونبب سور تباهرواك شورت

 روحت هدا ساو سرق كرم لكل يكد رد ارك اوت تكرم انك لو كس ريع 1

 العسل الجاع كتيزغأرواانبد تمجاع نر كول ده دمع اواو هس.ندرادذ كرك ضر
 . هرجع ل دلال سن رم ايت عوبتتلاءزلص 50 ري 0 ا اسراري ركتسدد/ لل يوزن يمتد

 ا هاوخ ًارصقءاوشو ا 18 انكمو هاريس | نك ايبا ةولص

 قل لأمك دفرلا ىف سيكي خبسا لسمالسلا ةزلصايل رغب اك سسإيأ لبن ثييدص لي
 ته تحتم نإ هدمنب كس[ ةدحإ ادا تصاررب تسري لاف تسحر داي كيس لوب لالا
 سي عروقرواداي للرب رولر ردا حزب بكا هلاك هطح'نز ةدا#ت هني قد او

 1 عكر عجب هلس



 ا

 هسودسعل اب لد سده همودمدا دب لد ليسعرو إب قر شيكت جرم ءايثن
 ترب ثق وف رانوس نع لوراو كر, :ةيكيرش تسوء ليسا, لكي دعب د سج
 لرأي ار يا سديم ايرار ليا ض عشب رت سادس اهب زور بزاف يتغير ركع
 يع هداج ةروساو يتسعاساع لعبت ا تليد ابكي يزكي ديدي
 نص كروس رك روسو ريحت وسرد ليان دوس ايرث يشروساتءاس تاس
 11 (غؤعار وسيما نب ازنت ةروسروار عب هر وسما
 (ًاالا» نعش تله بس تنسو ع نبأ ع دوس برج 0
 ايطار و اسرتك تس اين بحر | نايباكت ثيروسرا

 «ريماص كيدضوا حب دس نلان عزي لع تزقدوا عن نردا لشي دكر
 ردا تايدبن اصب اققأك بصيد لوغش/ رو يكب كذاغردا حرب كرامي ل
 دوا نبك د: اه عرط كادوا تسادراودلوغكصشي تمحارود وفيصل اليكاوأرإ :تمعام
 4 1 درب نر شاب لس كاروإ لول زروااوبب دنت را كات
 واق ااعرطقف ىب ل مال لاو ةلصليلع لوسر كل كس ىلإي 0
 يدا دوش د لمد ستفشل جى | نايياكأوستسازات
 تن نسزازن نيبال ىلا, كيدز هكا ماا طسلو س اايكرافختسا طتفردا كرب
 تيوتا اليكاركارو عبس راغغتس اوأعو ل سلل كيس سالب سري هركوع
 امس عاجز امن ضاقدتسا| وب تهان تسمالسلاوةزلصلارلع ليتم ادري ناين

 ةامكصتسعاج راسم ادب كس ءالع ول اروا يروا تفسري لإ ماءاهتساو ىسا تب
 زام تعارود اسس تمعاجم ايا بلاي يدوب ندي اسافكر واس د اج لي هايكريع
 2 كت انهل كن انما حرز كسر كي تارقروا كتاب

 0 1“ هر ع يجفعب كن

 يفنع يس كيل سا هع. كي داي ل دعب ل كت جروس رب ل سا ضايفطط بسط هع

 داب ف اقزوعا لس همر رابهردني ل انشدعي مهول اعروا يمت تدحازتم |.سسلو نه

 ا - هربكا» عر راي سور كس روصو
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 انينوفيتذيَ اهنا عهْنك عبء سراء شيد لاقت اهودا ا

 ريئاي ع تاقتارررا تاكد دْنَب ُقَاَو كلكَدَيْل رسام كَما ةيوفنَد اع

 رف دالاو يس عقل الاد ةسيك ازر| تب الاد فب /بيسالاد كيدبب وكر قدر مب اسر
 ايلعدنم فيلر لاير ثلا ياكريم هرالاد طر خر الاد سكري ددالاد فسسمب ىدلجالاو
 موقد سوك ضر دايت مامارو | 70 0 هدول ةرئزروأ 49| كتلتسات ارداوكا لدروأ اهرو اوك

 ارسل ايابروا سو اجو ب فرط ىيطابرم اينو كبس روب قل طاكسي داو - تن
 را نراك ابسزو ا ءاكيشاردا فز اد

 يوزن واهس.ويللانعق تدار ودوايلرس ذرات وب بجاورتليكع اشم /ل فن . ملم
 تدكرراوولايلرساذ كاك سرعت كيئردا تين كسسداردايركأ تنسوا لإ ما
 تروق يل دراج ري لقت تمدارراجرك (رياترروص ل ءاعس تالماإر ول ىارو اا اضن

 هدول مالا فيوز نيرة وص ونزل اسباب اان درد لخلل
 كر زكا يناس ارو ليلاس ا تعدم فسر لإ لك د ورأوا تسرك ان تحرك

 00 مارا بلا تليود لبي اكلت بيسعلروو

 ردا كت ارقادباليا كرد تسلرور لجيرارما ناذتالاباك سيلا شق تعلو نسل وتر وص
 نوتوس نوثور حلا كرس تس لضود قرروا لاباس تاس واو لبي اي كد ضيق
 فصال اروا عا ماما عانس نت يزن مكس أضق تعلرود ليي يو زن م
 . كوزرواجس دبل اينانكشق ماا كيرزتع كولد ةرعتروا تحارراج
 لال لكر دنت لس ترو يارا ديلا دبس ةرجج يي لوب ريب طب كس نيف
 - وسوام ئالاضترب اول لرب ضار سبب ومكر هزور اي اللوحي

 ةوبتقاطاةسوب كابل وتم د ير زعنلوري لطن_ لس
 قفل جسد ورك عبس تمسرد كليك اتاك هكدا امورك اسك

 هداج مصل فلك كك ارإو بيسدس فعدد لكم دركي
 ةلجردأ وكل تس هسداشما جس تسرو إلف ىراوسرم كرش لكم

 وبا ىس اون ارتايي يئن كس سادعي ايكعرورشرب ىراوسرلا هاه قفوسسز يبتسم



 مرت
 ركروا سرا ورثه رسل تفسر ىلإ كيدز دون سيك كدوبإ أس سد جيدا عل

 اضم ليد دوص لسا ل ومر ساف كاش زارت ور يراوس اس لسادعب دوا يك روش نعت
 - نافتالاب هي

 اذ 5
 | 2 نايماكتوالتةرجلوسرنيل ف

 ةتيرصتم رك فسم صايد ب شا ب هرهجتسآ فس لتس اتوب يجاوب توالت دج
 ذعح رك ىرتقرروا جس انو بجاد هدير ىدتقس م عرس ماا هلل امتار يمناك

 سا لب" اووي ان صخور رب ماا يدوا كد تقم د جيس أتم نيب ب جاو ريع
 ِ باتل بجادرب سال انشقس

 كزافزو نس ىئافرو اى لمت يآ ىلع رراغ سن نك لاسم

 لطايزاف نكال اوي ذتسسردوت سم ردنا كس زازا تس يله دج دعب كس
 م 2 .

 كس. | انكي لضاد ضر ان صير وا لل كس رجب تيأس ماما . ماس
 كل ذره دج مامر نب ايكادتقا تس سا هيتس مابا لا كس سا دعب نست
 تدك ادعي ك رب كهرحب كس مااااددا تركه دجب ة فاس ك ماهارت بسايلامتستا
 تعلرى رمد دكاردا كيزاغدعل دوا ردنا كس تاون قصئيسي ذمه دج دكر ول اوبإ لغد لي
 هوا كبسايك يمن ارتنقا ذ ست صخس ادن اره ميلر سس زاده راو لظاد ل
 1 سمن انمذ لاس ارعب ل ذا اوم بجاو زان اك توالت هدجكد#

 هراء قوكس ا كسرات دعبوق ايكتماد ارادوا سرا متاك ا كاوا اتي بجاد جن بلف
 ليليه راي ل موق اوساوبر اكلت ص خو نكال عب كسا نر كانت سن كذبك

 زان سارهبايكذ هرهسروا ىو كس ذا نداذ ل رج تيآذس ىد/ لكم
 كل ايجلايكءرجرأد وا اكلت يافكء رج كياولا زبر هكا تبكى ءارداايكأ سدرشمبع
 | رك هبجر هت اعزب تيا عكددا ايك عشانا

 هرج اوى حر داي قلل سرج تين[ إم لك كيا صك ملام
 هند نعيو ردا تركه دج امد دوت لرب سليل اي لحث تيب ًاقرسدورأردا اكسر ك يياغلا



 كوي

 ةلتنرب لاو يرو( سدآه دج ادب كلو ةعؤرق درهم او وا عبس
 دق تدرج ايي كساو تصورت لكل و كشري دوا بسيماد لاو نسعد

 -ورجتبإ كساو طع لإ

 هوي كدب تدام# قش كاس نوط ناك عبسي ىف رجتيتيك لكم

 «هاطاربعس هرير/ باربار ثلاره تثبت اهجسلدا داب شهر جس, كري اس
 لئن ثتدالت رج مالصوا ت (يتلاروا ميرا

 1 هسدجتيتآرادا ستى دعب تيآددا عب ةروسماتك يسم ورك ملم
 ىلا تانوا كلددا# اس تاكد راكي وورق كير ءاكراسروا كا

 ًُ بجاو هرج لساو تنس لات معرط تسأل دج تيا عتب ا يسرني

 د للص شملل



 هو

 زاب
 نايءاكسناج

 زخت أسوان تريصو لسا بس بجاد نكت سييصد ايزي تود اانمكرداي يبا تدوم
 بماي صاج او عدقو سارب بلاقال سموم ن اكتمتو ليل هس بق نر
 اكسو ياعمر تم اكيسركرإ دك «تررم تم لان ز ورب صوتيا

 هه اباصإس ا(كس ااتدابشلل]# هنو بسب سرق كس خر ناهس يح ملعسم

 مولي لك ربا وكاس رو | متر وا سمو كيرانشركلس اهم رص نال اسف

 اربي أردا داع اهم دور بردا وام قتياساي لع سالت روسو

 - تس دا لا ىرط سك انفدردا

 امصتسّيمردا وبشار نيتك لكل وا الج وغابت لا ج انالب بج - ملّعسم
 نري قشع "تساي لدا يدالري يس اك اننا سيل تع كريس ًايسردا لع ايهجرس

 "امال كاس ارا ابل انو ١ اور كودي كن سا دعت وابكا

 ةأشمغ يتهم اد تسلام كاسافناب ضيا: بجلب احكي دف
 ثم ردا لذ ا اواي ودعا اوس نارا قافتالاباكمداجإب ار قاشنتسا

 دنتامايك كارب ىرتكن سكس دام البن لايك سارعت سدابايكك ا, قلتو
 كيراتا كرما وريخ ل ولاب كيسا حئناداكاطادداوبب ايكيا شوج كس لاوس انما
 ثور ف باررهك يو وصر فرط ينبابراشن ثوركل مب لوادعل كس سابو صر ةئاس

 انس ددإدب كس دلنا كس كائروا دم كس هس 2 فيري سلتا ةرط اس هلع

 0 شيريل سلكت أدوا هلع
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 اهالي قدك وبكر لوز مزركش يب سار أعجب كلت يكتزدا ورصد ف يب راش
 روفألردارب و حزاد دواس ويشوف سرك كش ب زبك سا كي ار ررغ اكل نا ربدد
 كا كل فينو لوقب اسلم _جك تركو م يو نبب ليوا لي د لمربي سدكب
 لع اياضفيرم ردا كئذق سرداب وو روا سوونب كي ذنب ىكأ لفك

 واهب تعمر اطمرلاب راسو ر وا اقف اس نجري .ايئأرد سطل يسرداي نيتوك ميلر

 رص ببر يشرداب كيده ونهررئاردا يشتم افك وم زرت يبل
 اهزرزجز آمان انسة تك 2 ابجي, وناب بجراح تعب كن نولي ظلي
 تيروغروا ىرلاثلماعكرب ور ردايل جيف لرمرك ردا سا تس لنك طيلطشلا لع
 - ب ةتكرر ديسك يربل عر. ١ لإ كرس ق فار كيب ساو كو هداين فيدل

 تس لفللر نير تيس] مودروأ كس دلال دشن ا كاردا ىلا كودددردا ستقف
 ا د هبساتوبب كاز

 يدوم درتي ع كرت جدنا لوجان حس لطنروا ارم اههكرتمو لق
 نطل لتس اهضا و دييرجت تدك توريد ا نر سركت يع انفك تت
 0 افك ف انانفد .دا حو زاب هس انتيدا ارو

 ادا لوك ردا سواه ث رهت مسوس يركادا كي ضبنوم/ م ةيكراس ا بافلا اف9
 نياق تسرد كه سنزازحر اخ كسظسانفكر وا ذسالث/ كودبروا لولد اكتب ست سيلا

 كتالج تارومير بك دامجدازا ب سرا وك افن ثييرت ير رصت افك بجد
 دانمركاغيري ةساذدروارازا كاذب نقلت نيم ليا يداك طعرو روب شوفوك ونشكر نت
 فل رئادا هس نر ىنباررجب يبل حس نط كب وكر /لسوبخوفس ساري اد
 ب قفل نارعب سيكيس ع كسياناس م افلا ارنب نيس دوم تمدوكأارذإ سيل
 ف لولدد كسبنا ث يبل ىنماد كيرمقح ووك ولا /هكرهبرس قاد ككييكمللا
 كه ةانجرواوكف ذل هكوكدنب يسب سيبك اذا لوا ع نا ارعب سير شلي
 طوس لئرقا بس قنابيوقاى ورم نامه ئرجب ضاق كس سارعب عبس أ ادا: ةسس

 د يربتل يرد افق سوك يف/عستني اور هلت ابل كنا ترفع »اهل
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 اهب تمن كال سايطد از, لعد ايجي لاوعر يلا ددرعب احول هع ابرك يسار ايعوب بيرتهدايز
 دجاج بيإ سراي لمس زاصئاغس تن لح لسا. ير ل كل تتمايل باب
 دوالي ايامي ملا رشنات سناك نما مان فيرزغر د: كغ أهتم انا تاعي
 ل لا يسا ترعب يتيتقنوا رت وردد كريب رمد ورد نس رزئاجرالعزلا

 ارنب روس لو د يبمواش دم دايك درا مش 2 امد دعاء ك

 اًبدعتخي ةقاسيت 15:2[ نرتت 3ٌؤُهطا اقف لع هكون
 افيو قاعدتها دور تيما دشن هسداسرتل برا يي ِحا اع
 ارو يراير واول ورك هس راكددل كلود اردد لولو جت سراجروا ارك لوب اف سساعسما

 "رياح وعساك يتفاعل صاوكاساق نعت ن ليس ترب كس هرنزرق كلا با
 تاجا دلو ناوية تف رواسسس باث كادت ارك قو( سلا ير نا ماوكنلاق

 رجا نَكدعجا قاوم امن ندا عه أ ت مادي يع ناب كيقدا
 الر هرب ل #12 راهركس زل قسم د تش ٌهذَعْج او اشو
 هضلرداك يرغول وؤربا كل هسراهمرك سال هس درك د واالاو ةسركمإبت يايساروا لي لزنع

 ردا هعيش افش ضي انجل هتمءاجوه لوبقشو ١ الاو ةركتءافش ك_ساهبركن ا

 اًهُلَعِج ةارْظْدد (رْخآانناَهْدَعْج قائزك كامن معشوق للا
 رعب كيك ماا ضمد !بيي ماصرت قبر دست "ةعِناَشاَن
 هواهم امرم زان ل غار اسكر ة رح مانا تمتد سابين يتمدد مالا تستقو نساني سدا

 ا يغتر كر ]هك تفسر ىلإ يدزتددا سري ااضقر جبل يرعب - فر ييرالسس مال
 .مامادوااختيضاحتنست د هس يرتدس ماا كد صن سانا: سيزور ف /ىداظتن ليجد
 نبئيلاربب ظ اري انبي را ايار اا بجلب ىإ لير ساطاسم
 طاع هلس ماما تيكر يبطينعب صج عر ىسا ندي ورف ىف رافت لري رموروص خس ار
 نوفل مسنازانردا سبنورفاكي كل رمددانر كرام يا انور لضادر كرير اسا سددم
 تش اهناجزامنرو ا هوت روس ازا دا سيئ دس سر وف _ رب قراوماك

 ايجاكلروا يي تنسو قمل سا سوو عسئلدب لح داو لو ضعوتروا قعر ب ع



 همم
 اكل لي. سواج تر :ناضوت كره نادر دا سواه تت زافب ساق اكدرعب كس لرراوأررلوب
 كس سدد الياس هس باي لأ. كس لساإي ل سا بإب :لانثلددب يآ س برك ارو ركبت
 لش مالسالاداددو رك يلب نادرا نلقي باكل راي ج ناقتي تحلو و بابل
 كطيو تنامي ساق اك سعإرم

 دليل دبس َ الذ ليالي آت روص لأ اسمر وص قلك الس اف

 ةاسبد ا هوركا ل عبسي تيروص رمد - ٌكمسلجى حيزا كى اتالم اجب ايا ليوم

 دايما يددالس اراد دج نادل هدر يكس ال تس لظ نفد دبس لأ < لاعاايآإ
 دواي ة فاس باي لاركأ ل سي ترروص ير 1 تاع اغرب انا كراس وصراا

 (يلدالسالاراد دوره اسمو يسنملقع بآ يال هر نكال جرف اكس سم نفود بليل
 د داداور هس زاكي تنسوا هداج م ئاطري س | ايةتبروص(ل اوكا

 هز انج كيابصما سكيك سنان اكل ميدعا سن, ثور ناي سيخ ىدطردا يول

 ديقركتيدددا هسدأج خل ب تنسوا سيجا ذك بت سواعد اهكردزيمن
 0 ا

 قهوه ل“ هديل انفد تاتو تروكرثروا سو اي ايف ريع مروا #واجانإ

 كني ردا سدا سشن»ان|,د/رتناررقردا سول قلد سب سارككر سرق لأبي ثني
 انمي هنلب تاناكسب لورق ًايلوادجت دوا هب هدرا زك ليرتت دعا انوعروإ نى ذكروا

 هوك اب ماتم اك بسي ية يراك م 0 اك جدا شعر ناغاهددا بي ةيل

 دابق ذانجزاه يرقى سادت مايك فدوكت بيير اجزم عشب رزا»
 هلاك داس لطم يوزن يل تسرد عمرا يرق كس ند يدب كن دان
 ماشا سنان اني نوري مرعب لدي هأس بيرق 2س تاو ياذا كويل

 -بلتوب سأ هزير هزيرأكن ا كدب كك تن اا كك لوري ص اخ اعرب با

9 3 
 كايناك لوري ليل

 لقب سارداظلماو لمسلم اؤل ايا حس. ا, كبقازقاي فلاي بر لب صخب
 تيد ري ناهس سا تارا هنن اردااراب تلقيل_ناهس ولك اايع ووجوب أظن اك

 مثلى < <
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 مشو, ذىلاد ساقنناي ضتاحت يروا الي يلو اي غل دايك صدا لوبد بجاد
 هتان ذك صواب توف وو ثارت //ن العاب ةييارف اه سفر ضرما
 حته و يتوب ار ذك ريس ا تقول اكياس دوب قي هتروااب دالاو بل صاع
 كيرلا: ل يبلي فرو اةءاسك هك كسل اير بالشك ساك دلير
 طيس تراه باو يعرب ايكارب سس فقر عت ووك يت واي ب »طش اروا قس علو زاغب
 قهر اب حوت زامدب الل اروااك اينو نفل وا ل ض بايكم_ والدا ريس نك اهلتسمأب

 الديار لا اراك السول نالساىكعيس لبر كلامج اس: ليصتت اف
 توات: سا شيروص ساتر نالسو كر لرقم ا يداك ريكي ءاصساغلإب
 افا تريك ك/يائايد اهدا. ةسابا' رطل ل سوالب يبش لوتقم د وردا كوب جاد
 كيدي ليد راح لب ك قازقاي خزي ىلا برأ ك ل لاعس قنإ
 دما شاى هزت كل واو ض نك إ عير سارا لس لو اهدا رامبل رلا

 ا/زاغ ضقتنقو كيلي ل تيتضب إي ايل لوما ابيب كا ابارك لس ع ذ_لافام
 ابعت ايرهيسا اك خت افرك ٍس 1اكيربش باو را اكس هالبكد يبغض كي سي كذبا

 ون هداج ابا قالوقركاردا سنع زامترب سا يدينون ضكس ا سبزيبش دايكار ا دترع
 قالي شراب سا تو امايو لق

 نايات يروورض
 ككدد سةييراباز/ل وس بجاوري تروج لتس اورددنداغا/تروفا ىلا

 لاعتسوا هني 01 اه ذ تنير العيس ب سلوسرإو لي لولد لس تدع

 ارت روأ كلاهتسا وكل وزب نإ بديسسيدفم لد سل ء اكاد نو دوا سرسر وا لت او بشيخ
 هسارايزركى ات ارق لكن سيؤول رركم ع روإ تكسر نوافما سي

 نير ص اس قرف وح ار جسلجي اركي سيو لاكن تعكر وزب قو /نيؤتيمدس لبن
 ًاارسكيرندافردا ليث, ئاضمانإو لكل ممسك تأ سوق روصناوترب لم كيااءانلاماقإل
 هدواكيل احا وس ككتلو نيكل لس اوت سو اهمعس ريت | ترتر كرسود

 بس مارس كداتلث هدايز
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 نايبسى رتل ةادأ يسود ددا يسر ابان اهب تس دن اردد ارك يي تي لكسم
 نال تلالدهب تاب لثيدم زكا هس مارتانرا خي دسدارسو انثاجب تاير اان
 لاوقا زوم الشعاب كارد كسك كون كل ل بانا ب زغ كتم
 هةموو لبا لسا ايا اعد مم كك تاب سا سلات ضب فلك
 كك هد كل وئدع الرام نيبال ناي وجردا بيلا انك تساي لا شحط دا بس

 ترن _راقارب لس لعن يلام ياا تتحكم كرقت كيو ءاتكدا ب طك يلدا
 ستائر ل رم ريالات ننام ايات اتبر قام كاسات كر تيس يف /نايبار الات
 ير اريدك لبا كك اا اجايكب افقي ص ارسل وق وص نارك قه و ركنا دعا
 ابيوتادبي سا ديضما ايت يمد تر ورا انكر سنتا نيام تداهني لكيتز دوركم |

 - نايا بانيريس اتاك براعان يملا هر تلفت اتعاجوو ديدات
 رسما لق وقج ارو تي ان يول د لس ببصعك يستسلم

 هع ري »

 كاياكسإ كل ورتورشترف
 راو اتئلج ءحلس ارك( ل يقر وعد هس تسيدهول لد 04 تيان الورق

 َنْيِم فحمل هند نش رت نوح 6ك هطازاش نر اكو وت كت نك
 و ههنا انني رتل انك هلع طفي هكدا هكر انوه ل أت ( شرج ني
 هل و يدببش / عسلي ل ونضوعرو ا لوتالس فور هاوس د هسا مس مالكي ١

 ولالا كمر كس ليلة ءاسم تار ثلا تسسايركا /قيتتكردا يب تجب دب عيكس ابق
 كتابآردا كسي تسئلاقزشلا يب كحاب سريرا ودوران قب سدلبك ع حس بري
 هيف ف دعرملا ىو نيش اب عاري مكشلا هيك قردوادكم داركم كرثلا نب تسي كس
 السعي راب رايكم ارب لقرد ا سرزكض ناتس: قولد جس تب ادد تس /يهيلع لا ىلم
 هلم لوس ةصرشلا تل هرير مولا روااككتس اهي د باوثو كى ارباب كس ن1 لورر فيس حار وشنو
 0 بازل لهو َز اكل ةروسرواُد اوم لرد ادا قولوا سا -8 اودع مالس أو ةولصلا



 اربالأو

 ل
 هب وني ضن روز ل لوو لساو فبكت يعافشت كلا لس لا سرد كة و كن وما ق دعم
 تلو سس عناق ل روس كوبي ئ فرك تبا دعس مالسل او ةًلصنارطع وسر نع
 باور ار, قنا دورك برك اد دحر دداعسار/ ف يفق باع ع نوم للعقل
 -هساتل

 قرصان را راغ بثته لوا ليبرب لق سر نيقتف امك

 كد ساتر سوو لش 6 ايلا ترايع رصد
 رئيسا تس وهام رول اير كت وطرد ا هرج وو ل يدان ملاكم

 ا انبب فلل ب 2 ليرزتج تسبب تس لن لزج كارب جسما تف 1 وبل كس نا
 نإ نورا نارا ست نعل, لبلاد ليس نوفخف نا لو يطول دور

0 : 
 .وركأيلة دريل تكرم عرط الربا دجت/ وترا طز لما

 بدلات عل ابره طايل لت ويستر, قيقص علا عل
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 82 / احس :ةالابلتك
 يف

 لو خولصلإلع لوس مرق عج كير بيس ةلرتك ليد ليزك م السا
 دياي غ اكدابعدصق حس نا لس كلا (ئيت نير صربدلا يل دن ةالكز ل اهدعب كك تاذد كك
 فلتردا بز اهو تشتناج سفةيمجادانبدةولث صقل اورق راجت لاق ل
 قس اخالاو يل

 بيسر فاعص خو سيادبج بجاد يرافلا اني د ةدلكلعيداتكودادتا صخور قاف
 ايد ةزلرك ثماج ب جادو بكوب نكاد رسل ايدل كعجساتناو صمد قافتالإ
 ديفاكك بسر اكل لب صخوو سي يأ

 تالاكيراصت تكاهو بجري خرا لق اعرازآن الس لو يجاو ةللوس لم

 (شايوا هدول كس فتح# لبا ب اصتو روادب وبيك شقرو ارايفر اييروغب اصئووروا

 لاسر( ل بق ل و, مال اسمعب ل سو كلام ب اصقم اوبن زر ول سس كاب
 كس ليلا ل تكا  باصت فيادعا لوم ادا ودق /سرك دج زكر كلاس اقلب
 سي اكبماج انركادا ىكوتا وك .اكلوباصن كادجن كس لسركأوا ةزكبسدا ادا ةركز كي ماصن
 و كلا مااكييزنماكفينعملا فيوزن لعب د ببجاو ةل لم لانس ةس ايل د دعا ةلرلا

 -هسرلأو الو اكاسا 2 ف 1 ةلوادددا كن ل د ب جاو ستر ارو قفا

 ديل اددا ايلركيسصفذ_ىكأر ارب كمي دداي العب م كل اد ش امنا - لكم
 اهنا مضت نانعس شقر ىلا /لوجباكاسا عنادا يكن ف بن لكتاب لوبشهاوك
 يتكام بنل اي كه ضددإ سسك ماظن يداشوإ ايل وب هاد ساس
 سواك قاري ا رأيت ببحاو ةال/ شرا. < رو سا نب ايد للز_صوي
 رارشا هووعرلا تووبب شقر للد ةسارإ اراد لرب زابستاو زلنا لور ديكي توت 4

 لليل ب اناء ىف ايو, اوكري لاددا كتساتركر كفا ءارضرت اك صايع سلفغالاو ذر



 نس
 بل ىيرلا ةولز بناه سو آداب بي لاناك ررط سا سي ا يكل واكس ا ناكيرد ا تايلاند
 كس لوأر ديك تباع

 لايبطس ليصتت كوم قو كس ةكز تدقق لساوأ يَ لوصو تق سبت
 ضصّقوإ تقو سا اكب_وآكن تك امض ٠ تو تل سس اكتيراجب لب ضرك لولاك

 و قيد ةالز هس مرو سيل اهني

 تقوس قداس لم يزوكت تست سترب اهياهسا اك يش اف
 تبي وقركارد» سف رشك ركل اس يبرم قوه بجاد قيد ةالا مره ياه ضيقرعي
 انحلال اتدوبص سارت بو صخا او شرا عسسل الدب سسكس تيا

 لوب بجاديز ةال رعاك 4 ضبت
 الاب ضققب كب صاخب روحك اه ردا ايكي صفا كؤرك ليد ىف

 ةستد سرب قلق | 2ث كلا هع بوك بصان تدق: هوز نع لاعب
 لامار جرم كوب بجاد ىئؤةؤل باصتدرقي ضب تتقو ساس قلاب كب سادس
 حلق هارم حس لي يقدسملكب لري اكل ادردا سبل باكع دلت يقرأ ا شفر ف كسا
 ةولبتاكب مامي س | لاس يبدي ل ل رضبتيك ب اصنع ساوتالد ناك لادا
 7 0 1 امىد

 كيرا لامدد اكو قالطدكت دليل لا لس وم ىلا ارب لابدكت روع سك لم -ك9ف
 كيج وب : بجاورباساة زل كي ض قرر ل بسب اصن هبا لاري سي اد

 رج وز اترروص ساس نرد اص كيدز اكن . معا كيوزن اسر 9 ايلا سا

 دعا تيد لمي ضو لاب سمن تال سم اسلوب بجاو ةللز ب اصن ل رشق

 افيد ةالز كيان د /ضوريس شتاساوت ساكت بانك ديددا تءانج شا لب
 اكعسزكرب سا لاس بعرس ف ركضت باض ب كس نيج اص ليرزن لرب دبجاو

 ل ةولو بت
 07 هاو هر لادا تنتقد ة_ركاداهاوفيب لرش تين نك كرارة كر -ملسسم

 لت فستق ةيااربح لابيما ةياررقك
 ضيلأدوا لةسابوب طقاس الروك كد قال تينددا ايوب لاماراسلا -لسم



 م

 قاس ايل ةدسردقس تكس كيدزنبدا قو رعطق اسك سس تفس ىلا تيدزظقاي/دقدص لا
 ٍ كرب طقاس ةالد

 ةةتكئر مل اس نايمردروا وك اهب اصن م لاسؤتأروا لاس روش لكم
 -سمرتح اصقن اعز يمدد كلاس كو بجاو كلاس منو

 - امير لاسر بس لوم سعاد ةالع الاد تحير لا. مليم
 دوا ل دمصقرب ايديز ار يتاي دم فر شار يدم هارت ىدنايدعا نرمين دقن سك

 اكءاوباصْنروا ربك تاس اس لاق تك وس باصنصا ثاني
 ةالئح لش باصنك ةسوسما باور اكن ان زوره دس لح كسى دايين عود اك

 حاصن |نوسركا قس بباصت لس ىدناو عرط قاردا بسطح ل ارسال اهيرانط ل ضف لس
 تعا ل ونود لهبس ء كت فينعوللا ماا كيدز قوه كس باصت جاك دئاج يطا ادعاوب
 ”ةءاحب داكن وقفه ات شنت تروا داو كى روب باسن كرش كد لسا

 دكقنناي لم مايا ناوت هدو, الل ويقن هلئاف رئت لمس لمي نشف
 ا م

 لا :جارابتما ف اسدكبس بك ٌيجاص كيوزئردا اكلي سسيت كى دن اوك يوسي
 - تئرابتءإي : هداج ىدعإ باصت

 له كى روب استرا فود زير كس دودد ااورداانوس قي بف
 سرس بليد ائربل ل تيئريتماب باصنوت سبب ففدد ردوا
 يا داكدناو مو وسرلارو ا لربب بجاد الز نة ليدزنال م دوس ىرئاومءاكس لاس ص

 ير أمال ة ذل ج تكدناب مسوس ابو سلات اي تيثروا يسازرسلاقشم
 سعر كلاس نيالا نومك دتايدا انوسوتردا كس نيبجاص كيوزلد لوبد سجاد
 .علكب اسلاك رع سبل اناكس ا كبانئمكر ادد ا جس اللا لعام ناهروا يدم

 نا هايل لوس تي لك ترا ل اموتساكت دال ا, تدي انما كدر

 يدرك ت بروك اي كاتسيبعو كل كس سا اياذنج لاكن ىلا وا عسر بجاد ةالؤادن
 ا يس يي سس سس 1 يس سس 7 ب ع جس سي سم

 كريب امورا رض ماا يوزن في هم

00 



 ف

 ىاواسراهت ينتقد ةسداكلا لإ. ااا, لا هن كس ىءاصتاي ساي ة عنخ
 آاقإ لا نيد لاما لف كييك بجاد ةذكر ني لابس اك تفسرل ىف كيمززوت
 لاب رتل ةاللس اك سا لامدد لك قتال ءاهتتف تنتظم ثوب مرا

 لام ملف سيايكم افدلس اكس نادعلابل لوم. ست بدات م الغ ارك مكس
 تساي تيئايثنلا فس اسا كنس لونك تددغ طحاد مالف ى زل رجددا |,رءاكتسااج
 -ك ل ماوس د كفبب سل دب: تيراتل اممالغ ىرثرلهدر 31

 كقف هزما سيم سس للود نا قياءاس ادت امايفروساف تسال ملم

 لأم هدرباركسيباصت ل سطس متل زود بج نيادم/ت سدت فاس كسلا توباك
 -هسرأداةالزعسدئلارسا دع اولا ور يربي

 هدارعإز ناي جددا نكد ار كولي رب دلاج كاد ةسيعس د قاتلا يريترت
 ةرلراسف اهب لارج سس ناريع دان تب هدا زوم ظ رع ىساروا حدب دعس

 نس نا ذكر لش ردت سدا ل يصف كي اضن[ ل درو اهل او لس ناديشردا هس يجاو

 فير جاو ةاللا بسي يلو ناردا جس قكي ل وف تمإب ليصفت اس ا هي لوب بجاد
 ىاما ضمن /ذ دل هال ل وزج ا داو سالم جرب سيب سراقب
 ويت رشق نيدز م لولك نلا كم بسدم سا كك هل فلو هس ضروظأ ماكطا دهس رو

 . د ع نيل امدت ضرب لوبزرب اشم كك دولا ذيل شل يكسروا
 أرق روطي جاع ب نكي 2 سشرت لك ايل را يلع فضعنيرأكسملا اوس لاسم سل

 ْ 224 ال لاس كرا ام

 ثلا كدا هذدها ل وت ةداز مسا تجاع ندا وا, سار ع صلت نا ملكسم

 هسه د ةالئكرب ف اس كندا ئاينلادق سيل لا سيرها دوب سد ةيرج نم لكتالاس
 كيسا لباد ليتني بس كيج لب كاد برب عطور

 لدلك ل انلا لبكي شيل انني يس ريب سمنت تقوله سبيد لين, كك هدام
 : دير نقول ّح سلا لبا لل اسيوي كيبل ايدو سوا بلد سيرو هدام

 «نيز بجاد ةألرس مع كذا طا هل



 ٠ ب
 يالا كك "زر خي وبدا أت قو توا سييدد كس كندا ة/تدج لبا نشل
 كنس رك جت يتد ابشدا سدلدوب ئادئاس سدا قرا كيداجفت
 ككرش رسل هي ويك ايكاتنقو نسردا سداد كشييود ل يتولد و لج علا لي

 تول سود ليووب كس كندا كسير كتسسج لات كل اين واود اشرب ني نرتب و ل
 يا( بح فجاه اجايك روش سس )رس باع س ليم س كيا نوب هدايز تققد
 كلل قايم لايش د اور سرب نيت نيل تبوس كيا ق لوب هدايذ كندا غب
 كي رتب دوب ىردب لل بج هس يورك يا لص ارم ةرطاععا سيدك
 داما باصيسل ب بيترتبصرب ناهد لشد لدا لرب كيأ سانلا لب

 ملا لييدها لوب دو سيقس يف ةزلز شمس لولب تس اكريلك

 سيلا ببتما هدي /تالامددهدإف حن دالااوزبا ايزي عيت كيا هسا
 ككاسبجددا ولد والاب وب_يباك# تس لدي كيدوإي ز حس سريوو سل يكلي أ كوب
 كيلا ا بجددا هسولر يبت تالارما رس كيارا 30 شسببسر ١مل عضو رول الدب

 دذأ عتوورأ لدوبو سيبو اتيلر عمن يش وأ لوب حك رأ بيتو 22 هدوت

 كسا سرك ارو دسم ضني او رسروا بق ص سيف: بيار عسسروط وا سولو مسالا
 هرااوس لم ف وا ع تسديد للود هراروارتلف ل ادوا كسروط فيا ةراروء رش

 اكن يفايرز
 رولا لييبا لوب قربل س يئلاب بج لا ةاكز يال ىركس يلام ملم

 هير ةراز ىرليو وق لور سيلا رسل بج كي سيو سيا تيرلج ةالز يلبديرت
 3 اجرت 211 وسرأه بيرك راد رب ن ترو ب هر راكبا هس رظور بج كك سود

 لال بس رول كي ةلذ لقب سبك اد كب كيا بنهر تسري نايذكب
 هد ةزكت ل نكر وفاه بسس تس دال ةاههسداكب باي

 لومب كس تباقتهوردا ل دبا عش لتر اسإللا لاي رمردا سلوك ملم
 كو ١ع مالا كيوزن كس عريف نييجاسووا ئفاشم ااه سي ةالر س نال

 . رقم تمت سا يه ديد دانيد كي( ساد كامارو قزاز دوب لئرإ روكا هسروشلا
 و دج اس ىف لعل ئراتف نين هيدا م اه لم لور ووسود كرك
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 كييلت
 قابس كجنتا كس ناانانايىرتاوايانس سبل قدك نايس /- لعسم

 تكي لو نت هور سمي دركه لس و ساب سه قر ايوا نس رياك ع حس لافت لوألا
 . كاوتاله اد نعل حرار دال رلاعمح كارت دج كري كى هدرا ردا سد خا
 لاراب ليسا كسلا الا تيدزل ف ايا ديرك ب الارواح ديهكر كة ساطةساي هيل
 يرسل يكب ارادوا بس بجاد لس يجاص كيوزنردا سين بجاد اييدركاعشح

 "يلج لق يردا سيئر دوك عدقح لاو ابك لذا ية تءاود دع ضان إب
 4 مالسا كس فنار هساكمالسما ناشن س شساركأ باب اوب داك امرك - ملكسم
 ارئردا جيهان اهرب كسر الترهل لش لسا يسلك ان كسب سكي طك ساق
 هس ديلدول سلو سلي قادما ديل ناقسئلاءرح نوجا دل هيسارقكناشن ليد

5 ٠. 0 ٠. 

 نايا لذ_ركترغموكز للسن
 لس يلسشورو اوه فلا اكلات ب اصن/بسقف هديل هةر وزكز

 كو ءارضدفا عسئ اخ بث سزكأرا هس تيانكل اكسنت كداب داير ىساسهلا .
 بايسا لسى افردا بكت ضرس ا باصن نكل هلكلاباس اصنللابود

 اد دح نطو بس ليرفس هدو اهتساشكر س نطو ل ادلع ىرآهد درا باتطرادي اهمازغ

 ا. :هسيلداكت عاقب كي تدي تعاتنا ساحر لا لعيب /اس لاما
 كوركيس ناسي :

 ايلول ل قر فرب باباي هسرلرصحر/ت عامل وقف ايزل الش نب كفلن
 بإ نأ ساك ةزكز لاءالاو تيسر زل نلاإ هس شسسرر هسبد لرلود سرير رييقلا ْ

 دلو ماروا بت اكضرواربنسا مالغ ةيادداداو ردتاي] مشع ارو شا ظيا تروهمماركد لدا قياما
 جلا دداهيتستدا سيل طوكر هاو وب داذأض عب ربت روموكمالغ لمادا يو دك :.
 ةايزل نر وتسغ ناهس بدا كرية ئاضماكل فتره سيبر رك مالت 91

 راع« دابجروا ئيمعارمنرداهلردما ناقسيما لب لطاخا هلع
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 سقت اورادا ترا رظ نة ررادآش ق2 ترو: نغك تدير لب ساي ع

 هيد هداه يذل
 ذيل ركز لاوبرماق ك سادس ىدة زكر الج لة ك نزف ركز ملم

 ا0متالفيد ةالزرجكو كساد ذي دقزكذ ولا در وجا (ر روش ايبا لار فاك ايد يّسس اي اهتيدن تر داللو
 بس مال يدريكهس انفسوإ ىلإ كيدزند ها كونغ اا تورت

 هوي تاكل اوس تن انني دق سورتي يطب مام
 رمت كيا ايانيد وكاد ريفر قف كي هدإب :كتسيرارعت اي زادت لس باصت . ملم

 دباب سورا ُس اكي تقو صا عسهدرام أنجب 8 ةزكز لا لرش سطو تس

 هتبس تدسرورأ لوب نءاتك هس فو ل نابدأي

 - كانك ل اوسوكاضاوبر تيم اناهكا/ع لد ياو ص خي ح_ ملكسم
 هامل اطل و

 نايباكطف د قرص قرور لع
 قت روفرواضقوب هدا زرار اب اصن كلام الي ناي از رجب اون رص

 . ككااهبراصن كيرف سا صخب يب يم رش ب سااك ب اصن انوه ى انروا سال زتجاع
 يلد ع فرط لدالدا لو ئافيادما فرط قب اطف قرص تسمامانيلةرصيبل ا 7
 تلاع لا كس ناو سدد ىباصن كلارأارداهسدوب مكب ناصت تالا دالوا هدرا
 دعب فل اكد ومالغ قراجتددادب رد مالف عراه سرإد ع فه كل ومالغ قف ةيلد
 5 باك مالغ خيا ددا ياي دالدا فاسدا روجافياد يلد تس فرط دلو مادزا سديد
 قاسي فس ادع 2 2-_[ر كسؤ ل مالغ ةسرب كليك ردإ عسل
 /لومالف نإ طف فرم سكول مان كيرزنوت انيدر/ رئت كفاك ىلإ مالي

 - اوه »بصاورب
 الو: ليال اسس لوب عرولطوف كن كسديع عتاب بجاد ايرطف قرم __لكسم

 هل بجادري ساارطذ قرسايال مالسااياوم ادب رجب كس عي ايايكر س1 سسك يع

 -ترااضق اي بج سادعنايكء ارؤؤف قرص ند ريفر تكادا ا
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 وا ب غراصاعدآ وسم لوري طست لوس, لوف .ةصرا قس راسم
 فيزنرم ا هللا ما كون نما كن وبكس اع اسدآ م شنوا راس كاسم

 رئابظرجاي لئاءاي روس لفر العيس فكي عراصروا وجد ا. بس باص كل نيجاص

 لاقشم عقاب لبن سئل بس فرضه راسك حقو ىلإ كيدز د دار أتاهم ليسانس كسلا
 نيابلك اقشراه ع شاسداتساربعبساتوب اهداتسا ليل ردا دامس ل, قامتردا
 كدغ سف ةرصردا ساجر ماب هدي در لئدبجت سس ل لد اكل »كي كذد
 هس امو كاس تلقت اما ضرع

 كام صر مو
 نايباكل هل ورم قر ل صخ

 ةيرول او هيكل اوسر وأ ياسر وا لومي روا برست ا بإب لام لقت هقرص
 تبائابيو وكن ا © مالك لات قحر سلو سي دل درا ل وريغ لع نا

 نق هَنْوُقِفْنُم ' اًداَم قلك ْةُدَكيْتَف (ارسف هل اللقشا 4اناوب
 ة متم او َنْسِيَوُف م12 اَوُنيَسِريَح نمي ٌعْقَفْن أَم
 هي هللا نم رْيَخ عم اؤكَحفَت امو ليس نشا د نشِياَمما

 هسفئات درة رسخزج دج بكرت يرث قرش اه ما سب تي ب هني
 يوؤاساكمأب وا رك وجبات داكن ويت واول ف ولاو كيدز دوارك باي ناموس ل

 كبس مولع ماوس ى العب كدر مارد

 باو تسبب نزل رسام لأب سكيس لونام كاتم اهيتدإ ف سوكر بيف
 هدايز بارق وقدمب حترسترب هداكك ررق صج ناين م قول ا. ل يا سسف عس
 قرقح ىكاو روإ لوقفت روا ضرتد ها لوتجام ىلا لار وجل عرتب نكا بس

 مايطشا لصر فج هاد قرضس مال هانكدوا كسوأد هوو هدي تس

 تاذافبادها هك ةيسر رك رإ مم جاوز ا حرش سرب تيادعب لس قريش

 .ددا هلع ةيسد لي هاك ادغ اوبر تبع رج هك سال يب ع مهل عك

 دالك شرحا ىز ْنِم شت لَو لِي اي ْقِفْنا كل 2 اين

 اكرقف شيلا تكلام كلش عدا # كد درك جذل الإ ا رك عقرب نعي
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 ايارذ قاجاكناطيتذ_داش قيم لاعت قوه اوفس ةيزخ دربيل ادا فر تم
 مر ضل قثيت ى شن روان اينو ورم اذ عددا مب بساوث نار لسا كيمو عقطدعيت |
 هس ب لك هداينهسقح

 ثيل وكلا ة وكر صاو تما سير ددكم ثار هنتي حس سفن هقدص - ملكسم

 سيم لوتسر نا كركر لب تميؤلق ى م السلاو ةؤلصلا يلع لوس دوا جس مارب
 *. 7 يفداك ءاس سريع الار

 3 تن بس تصاروول زلفنرص 2

 بق لارعاعيسددكوت تنس كد نبا تعنايض -لنسم



 *هونواا

 ءا|

 0 ل
 ٠

 ايياكدسلول
 ل ايمو اضمر ةيليج سيزور نارية سس لي لول افك وم
 لافتا راعضؤاش او اكوصرك ا اخ ضني تلك نال

 كنت يارس اللاو ةؤللايلعل وسر ف مهلا ىذد ديرما كيدهم لذا اكرافما
 ايارف نس يلامق كتير يجرس تاس دج يداك باث سا تاجايدهداينال اكول
 -(لوكب ]7 كس زود بآ السمرا هس هيي هزي كةزور ركع

 ضيتو اا هاداهذور 2 تش كودي قاع تعين طرش/ هس اداهزورد ماكسس

 .الويد هن ةئور يقخاسهسافند شيلي ثار كب تيل افا
 : ان لوزور رت اضف ةدعلا هود نافع ةذوررل تل ا بيوهش-

 |رالا ليدزت نيل قن هندراثهر افكة ذود لاو بيجي نت لد 7

 ا اسدوا ع تقو ضف تين اسيدا# اس كس تين قلظمزوراك

 8 تثيئدفالا لك هس تينفشضلهادن ل يتيروص لت بز قلظمر ىف

 هسفور شف كرأبم نا ضمن لبا كس ضال ل ل ماج بس لول سيروص ل تنقو ٍضْو
 ىلفن تين ضل سلر لكس (رطاسا ل فن تين تروصمما تناك
 راس مجد مقرا اضل و ليت يش هو نيل كافكا اضق تيثاروا 14

 . تيم راغلاياضق ذل ساددا هن اسماي راهب هدركاها هرافكءاضق دايادالتنقو
 رف اسي ا ضرس دعاس كيا اكتقو يداك نافكرداا نت ق
 4 ترد امها هفاشرو تك كيما هركدانت ك ادال تقم ذا



 و

 كيرزننيششتدو ا سيوف دقو شف تبين لكن يت كل لرش ناضسر ذود
 قاسدا ة فاسد تين قلطم حزن ىءا سانا داهمت تينةكأس حرر سيكرت مالا
 بجاوإمدودووق كت ين كب جاو «يرسوو لع نيجشفن سارلاددا جت ادا ل لن
 نسيمئارا كسدزث تنل ييترذب يعين ك2 لومارإزثلا يوزن وا نصرت هو نايك اذا
 .ذا تت اس كس دتبزن قلطم حرط ىسا عسا بربج ادا عسب ن ل فف حر سلفر وا انو
 -نافنال ايهسطرط ىف ركع نبيع ترين سشي_رافكردااضئردا نعش تروا قافتالاب ةسانالإ

 دواس كي ول 7 ل تيد ئروسدعب تق اكت بيش[ هس نور ملم
 كرز تسرد كأم لبر لسشاسطر لفن سيئا امهيعذوب 6

 روا لش سرو لكك ين كل فن عب ل عت كلام كيوزتر دا كدمت اردا فاش
 ندي لبق يرييور سل هزاكل فروا نيعئزنردا ناضمر ةزور كسا مما فيوز
 الإ تسداق اقتالإب عب ل, عزث تين يعرف ذندوا هرافلدد ااؤردا بس تسرد

 .كبين كلا للا تار, ل لوزور سوس كاضمر هس لومار لدي كيور
 تين بيا كت نار ليي طسا وك اضن هس داس يرزن لس شكلا ماداردا ساي فرك
 نانشين ايمرو روا لكس سكتش كعسسز ور سيخ ل يادتسار لقاك نس اضهيرلا ستيب افل
 نش( ساس اد ةسذدأ ه زور زجل در داك دفك سنوى اند ئلردااوإ نؤتعتسا كم

 لونيت كيوزلروا كسب حرت س |ثنور عدلا مانا تيرزنرت قاد ضرب الل
 ذا كو توق تريد له حا ل طصاو سا تيركأضق سيزور 2 لوفد كس نونبتهس نوما
 كاضمركاروا لد »بجاد اضت كوب طقاس هسزوررت |رال إب كل ناضم يه سراسلا
 كسي غل ايدو هاو فيس ركاضق سود كس لوفر ديكر دق اوب ظافر كك سكاي ىكتسعاس كيإ نب
 -ازب كسحفولب دعإ ايوب اولد تقو ع

 مح كد ماقد تيم نارعط ا ستي دنا باكيت كى ناشر ملكسم
 با 2 تدناوك ناضسرإت و ب راهغايرإا الس ضولاسأرأددا تسانتبإ بجاد ازتكر تود
 برش ءاروا ىرب اامالغ هاوقوب دازادو هاوثيعس تيافك نارك لدا ترروكتإبا اير
 عيذارشاظفل ى اوك لراعرازات روقدد داوم كيأايلوامرااومدد 2س كبرنا لاوغ
 تاكو باوك رن ايدكس لاوشردا كاضمر وقرب فاض عطروا كبس لرش ع
 | بس اي

 مع مو ديو



 ب
 أهدر اموك وستر اتغاوب تءاتتسئاركى ىددآك ادن اماكن اضمررلا ماس

 وق كر زكتلو سيد ا اهئادتب تبان ىبرككى ىدآددركادوا كوب دز اجانركراطغاوت اك
 تلج اهيددناو مرا اكرب زئاجراطف

 للا وباوك ساروا امو تسكن اي اكل اوشا اضمد اين ىلا ملعسم
 ضقت وق اسرار اطفااددا كس هزور صخور لك باس لقد وص ف وددت ل ءلوبت
 - هر افكد كر ولإ بجاو

 كريدي ف اص علفشوا تاج دايك دئاو بحركن ايعشب وسيقاويار < كيش ملم
 -خلم قفاوناكع سيزور لفن ىد اود نوهو| سة لاضن هسشين للفن يوك هزوم

 اتوا افتا ب انحكر لفن زور وكت حجاب يبر مكبس توا صني نمل اف
 صاوخوب :ايلاركارد ا سبت قف انتكر و ذود ناد لاول ءاول لدبي باو ند ىسا كش

 - لل هر

 ةذورك كدا تينردا سعير هدد سام تنك د كش كيل جان
 كرلاوا هسئرظما مارا كيدزن نركراظفادعب كيري دد ماوكددا كس سا ريغ تركى لفن
 كسيدت] 4ك ىادو اهو ًانهكر هززور تس تيناكببجاو سر وداي تين ناني

 ناضمر ندرلا تأت كر ب لرب تبروص ىكد ردوا تس هور انكر هزور قت م

 ةسالببج اد هسودهزور علوي النافع نرولروا ساكن اضشهزورورت تاك

 ناضبدووت احب تبان اضمر بجاه كمر هزور فاس ل تين بترد قتر وب نكال اكل فناي
 رقما ماا كيدز كوب اك

 هما مرر يئرارو
 نايباكل زجل اون /بجاو هرافلردااضق بل"
 أبب ا. راكب سراي لت أد صق ايكايك راج ايايك راج لس رك ناضمر لل ىلا

 تاواثآه رباك بجاد هرافكردااضكري ل ااونإ رسأت اكاشسا هرثوراود هلو اذغ هاوخارصت

 يل قلر نم اياردا نيد يك ناضمر ليلا كه كسر كسور نيب و تن يرث رشي دا

 لوك كح ران بسب نع هلع
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 ريكس ورح .لوريفءاوقم_هلعؤط كس اووب ترف هنتدد قدك 5ك ةقيتدد نا ارم
 اكريييصالشركاروا سنبقلاسم انكرافتاورض ثدو 11 انلرحا ضعه سلاسو أ

 نب نلأا المك اوكدسربكك نب تقدر بكس كلاس / انفرد سس زور تعقاذ كج
 دقي رمل ترام همام اشيك لبا سالف يموآ  ءاس
 ”اياضق دءا هاوي سب جاودرافلك فطيس ادا فاش كييزتدداهس ولد
 هافلسمو سسساق اذتالاب بساؤب ستي جاه رافك هس كا هزوراكر زن إي هراقك

 راب تنووصس اش ه ضد قار ضاشس كلب عداك الأ يسأتب بجاد

 زر ساروا سلو هرب هر افك ل كس تزود املا ودرع كس تييهعاذكك لق

 ثان اضبركك ين ابي سيب هدافلا اكل وا هزوروجر ساعتك وج ا سس /سايق
 نو هد كيرزنر وف اشرداٌ كلاس ماءاروا بسم فكعراذكك ا ظساد بسر ايكو

 رساث تزوروو لم اضم ودركاردا كلج رافكلعلا ل كس سدر رع يدقق
 ابعاد كلا كلا هرافكق امثال ان عر وص سا لابو سمن هراقكأ/ ع سزور لعاددا كك

 -ايراطنا تاطغرا 7

 ايكراطناكقمرز بيسار ايكون ابر يؤطاست عريس[ سف
 مادكررايشيبباي قلل ذاود شكا اين اك اييزقح ا اس زج ىلا هاف راو اخ
 م زو اددركرج هواي املا رآثك اد بري كيياياردسم ااددوو لينك ةاوهدج

 . 87 لاو مولع كدا اياحكاكا كرك اناحنركن اب تاراي كة يجد مأرصت اييكل كن يح
 ايكلابفتدا اياك ناك لوم ارامت نايد هددها ايلراطنا سلايخدي يروم ايه
 الاث ىإيذم ىلري قلتي ى ندا وس اياياح صقر كس نسارعباو سائر يزود
 بي منو رام اضق سرور وتلا كد لي لامس تومي اي اريد إي ضن وست"
 ةق# هزورس] كى داطفااتيشدسددا لتبين كه سنوي سن اضم ل ىبرار»اباقكء اب
 نابقسرركاردا هرافك حج اوانصت كن طترروص سارت آد سل كرب همس سازج لوك لد
 كوز دااكوب »باو ةرراشك لسنا ماا كيدز يانا حكوا كد[ هس نور تنادي

 العاب ابي إب اي ياحكاناوك ل لع لئاروايكل جد زورركاردااكإ باو كس ناجارع
 لاا توباك كر ردا نوب مالضاردا لو( بجاد اق عرو كو دس اث هذؤد



 هه
 هت هكيصتوفلم انك هنيدى .نييفددااننكد رضاك ساانل ليت ركب دد انج
 دساخةهروكي زج ءانلاث إي سناك ازرق ىلا در صقرواوبب تري ركوب

 .دضضهذير كوتا ماا كيريزفرل لغاوز جف /كرهداب لسعة كس ذا لراس
 دوا لقإي كاس !يدفيباي ترروك مرد ابوس نكس تفسر لإ كيدزف داو
 لق روصو ايك اسسرمس تموج ايايل سوا ع يردك كى طو نع اضعا ى سلوا اوسكيربو

 تنكس سنن اهك هلال نيدساف اوه لازناراطد ائبرستوزدر بلازا

 تجرأ لإ بياماست) سباب كل تيمور يئايامي/ لاكن سلو فايت
 . اصدر صدرا رءااكوير سات هدأ يرق اها كاوركاسع اكس دق

 ركام مروه ساق ه زورونا يكل كن اد صتقؤل سرك ف أ بس مور يك عتق بردا اكييد س7
 دير ورع دكار و | كوي دوس اذهزورردت قرد كيرف طجلروا قاس دمت ىزوتت

 لقتالصت ة.ىديق ادا كتم كوت د اككبدساف ك ةدسررإ ىلا فيرزن ركنا
 ايان لش هزوروهس هورام وا كس كنس ىلإ اكدت اكوإ د ساق كتف كرزلق داو

 دوا جبرا سعيموص لت يعط ايدركايجلانامكهل_ كس كلارا كد زير فإ ريب ىمكنابج

 طاع تا ندب ازيكرترد ا ان سفتوا تدور سانا اكل نضلاسا فو 0

 هانئ /تلالد يكرس روما يدك ساو ساكن لن مال كيدز سوير ورك

 نالارسا دور لما يبان تلاهات ايوااجج بيانا تاررلاراو هدر 3 ملم ْ

 رف ادد كوي بقال
 قرى لتبريغ اب نك شرع يسن ور كرب تاي س٠ ب نفتسرايفع _رلعسم
 نورها ثلا راندا ليدزتسو اههدركس خت سئرسات هورس كارير ك

 اني ثريا كر سك سايز رفد موي ر طا فصلنا لوسي جساتوج د ساذاكاسما
 - ليل ورةهاوبرماوزور قمل يس امس ور سا ةئاته لمت قه بلد ال اانا

 'يور ف لبكي ف تقوس امتار رركوطد اي اهتم اتاك امك تلا لسم
 ةيايدز ضتيروس | خس ذر 7 اعرذرواايدل اوتيس_ ثمان اك لاك
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 كوم لطاي هال كيدزنردا اب ير الا هزور ع

 اه بئاجانكراطفاوكس ا اوب دا ح شي ضم سيفك هزورركض يد صر راسم
 يوم الاد ةيكررض هز وروكرذ اسر ليليا ورك ا لذكر دا ليصفت اكن تكف اسم
 بان راطفاوكسساوق و بر فماكالع ا هزور ايم يسد يرق اسركأدما كد هيدر كينيا

 يلام سارا جس بجاد ارا طفا لشلاع ساق سمات دبي هس لال رقه زور ردا
 دوش م سار كك راطفا ل لوؤفاسيوا لدرايب كثردا اير ابكت ايسر هزور
 دوا كب ذوب كئيرايرأردا لو » بجاورب كااضتول تكرم هو لسلام فم
 كرب مقاس تفاسردا كسب كيس ضر ند ةقعرت كرددعب فوم مقر فاس
 هجراوق تكس اضت د لوف جرو اك لوب بجاد نا ور كلوأ و لسا سد تيب

 رفرف رمي د اوكا يسمي لضوك يس سو رج ح لام لاب كنا ككبس يس جا درب لد
 ةيرفاسرو ! ضيربلاكرإ بجاو تق و لا ارب ىلد ايد قدصي نال عسيلده سززادنا <
 با ىلوركا نإ ايوب »بج اوريو كس تك ك دريد دا لد مركب و كت يصدق رص تققو
 يسرد سك اصا فر

 لاسر دقتها هسا تنل كيسا واضمر اق ملكسم
 رهل سيدا ةثئدد عن اضمر يسود ل ديزاين اضديإسددرواايكا اضن سري

 الد بجاد لسا دق رمت شعير وص لاروا تركأضق يزود كك اضير ديك كس

 ريدما تي/راطتا هد هيرب اع سفك د هزورتت اطلس تيازنوج ماكس

 انااضق هسواجآ تستر تت اطر ريك سيولد انام ارب كيرطف زر ض لهو كس سيزور
 : -ل ول بهجاورب

 فوثرب لامك كيفي | ناياقي ارك ت روك ى اد لالي صدوواي للام - ملكسم
 اكون بجاد ةدصري لاا كسركاض قربك كراطن او يك

 10ه 9 ع ٠

 1 تابيباكك زور لل قيور لصن
 كفو اغيب انمي هور سيولد جنس اتوب يياو همس كر“ عروش هنور لفن

 - تسأل سس يماو -ةسراروشلس
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 هبت د كالت يدي ب يكد ايل كيذدعا كلا يروز طفلا يزور قي
 رع كتف ايضرو اس تسرد اس سدر زعردا ريب سدو ارو دله طبه زور لغو

 -ك.ركاشت 2 سامعب هو غر ار اطفال هس
 (. عاام ايس اياوبب خطر ياكتيل لم ناو سكيس سين لوفد كس كاميرا د ملم

 ؟سماورب بس نا ليل لاي قشننت راهي اي قب كاي لاد ضيعاي ارب ميتثر فاس
 وقوم ايمانا هك لسفردا هيلردا يكف وقوم ان انافعس ضاهنسلاب كدددق ليل
 دهب راجي دوا ضئاع د وازف اسك وب د بجاواضقب لوفوو كا لينتمروص نول ددايكء الايك
 ً . - كوم: بجاد

 مارت انكر» زور لس لولد كس ِن بار شل ماي ارو نور اك ا ييرو] طفلا ري ماتم

 ل ايكرفنو_ىسرن ليل انو سينتج او كس يك ًاروهذد لين وأ ود نا بس

 لوفد نلا لتر وص ل وف دوت كتر هزور ل اسمان كرنناياكاد وك هزور لبن لولو نا لج

 تهةنءر ارزن نكال اكيراكرل اوك هزورركا هدايا ًاًضتروا ت/راطل سس

 -كهسفأ رب سااضتدوا كس صوب طقاس

 كرا عكر عضد سلات امر صخب عل سغيرع- اف
 نعي مكسر ديلاط عير طشلا مزور ينم ل اوشا ايع ضجل اك رهز ور لاس مات
 2 سا كر قت كم ات/ تاس كديعساه/ هيت ريع كسر كن لإ
 ةورطو اله _ ءااع تب س تسرب اشم ىساردا سس. دوب ءطاس لس كر اصت باشمل
 ةكهزدرثل هني ايهشيطعرأو يل اد جواري وراسل سي 3 ”قشروا بلخكم

 أسلاك يد 3و اتليآع ب انيكر هزور رعب لن ارح دعو 1[ لوطرع ضعوا كك

 1 ِ -ةساعدب عثر ايركل وزد دك كاضمر قت اطات لوبد

 هس مقلد ليزا هيرب سيرنم انهكر هيوم نيت ويضرب ماكس
 شرئاو عروش و جتوا كك ةفكر#ش ودرس روا (لوصويتر وار وع »وجل شيب ا

 9 اهزور بأ باوك( وسر موو الضر امك | ةحكر سيزور نينا

 فج ضرغام ليوا دا فك ةحر وكري دوا تلدجمددرب ىرداوكت ارجو ريدوا تعج
 هو نكد دفعة كر رك تارجئردا هربروإ لش يلدا اطر سوددداكربي ددادالاددا



 م4

 ةدش ارك دوا يسن امني هانكس سرر كيد كك كاع انتكما هزور صخت

 كس سر وثاعلهجسي بدا لل لاو خب دانك لاس 9# ةيييرت ليك هن در ند
 لا

 .. لينه ورام كسرنا (هكررمشددا قنصل كيوت دوا بسهم راع ضبجاليوون ١
 257 هب اطنازب اثمكر 2س در كيسرد كيسلد لؤع اكل اصوهتعر ملت

 ند كيكه بساكمالليططركار قظ شفتك هزور قاطبة كسمدا سددرطا/لاس مات
 كمر شيميل عبس عاش قاانهك رد وط سما نك سيرأظنا نيام كر هدد
 - تسد تبب شيع دلي عد كنك

 انك ايم لفن ةزدرك كلامر وس .راماظرد ا كهنو أخ نزل خبرك "تروح ماكس

 را »ا
 . نايباك اكتعا قرر صن

 ابيجاو ف اكطعةردابتبا شع حمام نك ستمدايت شرس سكنت اكما
 ده كروطن

 نسل ًابكدبإ ا ايلمزال تاع اللفة ابو اةلفرلا أه ناينبج- لت

 ايم ليهسبروص لولو د ل ور/ف اكعد غلا لص بت انيس دون: ليي ماكي تقد
 رو | قلم سرس دروا زب لاي اىف ل تسروص ليلا ا سداد بجاد

 َ فايكتخ ا دا لب تكن اكلتعا سم خرط ولى سا تس تين ىكفاكتعا ان دع

 كتيآددا كارا مايا كيدز سند كي كادسا تلي لثا عسنفالتغا ليثتيتم
 روإ كسل تيوزت بس تعاس تياروا ها فسول_ ىو كيوت تسدرإ تسند
 باو فاكتغا وجدوا سدوم تسّلس انف اككعا سس نر سنسر خب  ناضشم
 تبءاود ليه سلرش كين اككعا لفن 42 ىلاروا بسطش انكر ةئؤر لي ساو

 سرك اكتما شرور عساووكتيروعدد ا ني
 . كئافمجا ذل باشرت كتر | ترش ع ارك ف لكم_ لكم

 وقر ا|(ريلسي ارا سِتش كساروا عماش سلهسوأج تقد سأل كر وئرو|طسلو
 3 كوبر سانا اككعارت ليي هس يبد تلا هرايز رشق ان دعس
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 كاشي السا فاكتعا اياك سيد دعاس ل( كرز عيد تاكا اسم

 هيام نك كبابسا د لرفاويق يضر جم انيررغرما انجي رول انزسيول اهنبر ولا ذاك

0 
 مال يسوريفورصو الش كسور قرطتس الد لشئاوخ زجر ج دامب كف لكس_,لكتسخ
 هكواروا لس انسدعار لوجه ارقي. تل اجى: هيوغ سانر بسس ان فاكفاةتس وك ودفا كس
 - هيلتوب سبنكمل ازؤت تسهيل هسووإ لازاله يلتمب رساف ف اهلعا دس

 ة/عب عسا المالك دديكساعت هوركأنبب به لكس[ ني ناكا ملكك
 هب اسوي دو رد اب ثيرمايثل مالك اضرب ايم اللي

 فالي . ب رم نواه طفد نا ليل لناككعا سند قالا_ملسم
 فيوترما#ثب مزال ف اهطع» اكتر ورق كرزن ل كد كلا ع رط ى امد اوي مالا نك
 كيلي: اددا هس نايمرم كلو درجاتك مزال اكتساد كيا لما نص شت نسولا ىلإ
 ناينزتاكتنف كي مرا إ مزال فاكعااهتييب» يكتنف بيق ان ايكعا هيب
 ول يك تس

 بلين لما بيرن سات موب منال ذر عروس ف اكتعا ملك
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 ءاباتل
 نيليوس تقدس اناجوب نيف هدرا بسك ننكر كيا نسل ؤلار كل مالم

 ل لصيدل وبر وتوم سيطشت ساروا جرف اكمواناجد ضرفوك جر لس سسترا نيا
 كرما لح سا ريب رتوم كر ريطششلا لس ولك علا كنج نكان كبس قس هد ايلي
 تر كادي كراس سي جد كرسو درو سد ردك سور لاس الاد

 سمع اذئلاو <ساتلسدبب اند ل تاس كس سا تنثو كس ثدجاه سيلرأبر ابد بس أيوب يدجاد
 ”رارقشاروطف جاع يب 2س سمن 2س عر لاسم رك ظ يتلا قر فضم كو

 - ليك تاس
 هارب ناسيا غلراب ردا لق مروادازآالاو فرك ردكايجي لقرريطت_ ماكس

 الايعدل ارواول ردات قرت هارروا كراوسسداوبب تاك وسي (سضاضرعا أصرت ارو اراه

 ةيل تلا | فو لاى عرب تشم نما لي هايمعادب اتلسعس داك للري ة فن
 نا 2 تروغيوأليئنابتع اما لدلإك أل قات ا لو ضعل قو ضعل وكن وب
 1 انو كاس الا تنذبكي لق اءاي مرخإر وشك

 انو طعك شتا ركود اًنسزئإ مااوت لبا س تكس ضن ملاتسم

 -س ةللو كن كا فاوطروا تضاث الا فاوطوكس ارك نركرإزلا

 انرا. نايرتكيشتم ارب ! مور انرهثشدكت ار ليفلل دزم كيا يم ب < عريسج او ملم
 فاوطتنقو هك جان كدرصلا ناوط لاو انارنم لاياقمو تبان وو لصوورمد افصإرسيقت
 - نإ تاهقبتوا سس اوسيس نا ستى عراود دناوطر/ جازت سم

 رواانلول ثرجقر انك الرداد رار مارت رعبك دعينا طالوت ناو _ملّسم
 ظطو/مردااناذنم لابن ريرد ارك تناك شر انلي ل فو اننر ل اكيد ابرق ارردا تمت 4 01 : 17110 8 ا

 0 داموا انبي هزوسم بزل يجتومروا نخ اندوا انور تاك

 -و/ تجاعيد سل ولادك رب ليصفتم راي: - ناك ينو



 م

 لوز[ شم وراسرو |مامنعل 2ع لاس ردة هددت انقلب ل مالسا ا
 - عب ددوتاليمالسا ىكي انس نارواانر/تقايردول

 دا سايرركن ا نالسل/ ليل لش دناانواّيتصا ل كا ذساج كوب كري ف
 لوقنلا يانكرسا طصلو سا سناك سوك لاصققن كئيب ني الاس كار كيب سنا
 - نيكل ن ايي رزج مد سر ولصنإو اي ل

 كايباكذ_اركلّبرصت
 مرار عساك نب روف هدو روارورداوب الاو كيب ردازب ا مسا ولاموتاف ل اوم

 يال اىسككسا كرون اه هدرواوب متسع رس ى كي مع نك زك روف اج هدروادلا
 ف ليدل اركروفاودج يط ىدا جس مارحاناحكاهيسس نايك
 تيدزز زداكتس مارت اما كيوزفوق للرصد
 جس لاطع كك مايإ
/ 211111 
 نااوسدا كسيئردا سعت ارينا لو جر حنس نيرو ردا حر كدا قت, ددا لدم
 اءاهكيس ناهساتاحتس اهي كاك روف اج هد ردا وريفو سده هيب با كس كنز تنتج
 ص دردا تس لاط امك ِ هد كانك ل فطد تس ائردا داو ركاولووتروا ما

 تسل وا سش لاط بق لواء اقف هولك قت سقما مان

 ُر رانا يدي كضيف اوصل اي هدسا رب لالع دو لي تان نود دد ل 7” تاناوت

 رن لس تنك ودي ادي و ريقو هي امس لوك لباس
 «ريطرش6نذ ساىر يما ليغ دامك ماا يوزن هس مارتدورآ راو ته دباب
 -هبسلالع ل لوز ل راكنش لرفالظساداعا

 يرسل نامكررق سادد ا هييقاب كم: سمات لعب ف اناوكدق سا ماوه ملم
 اءامك 9ث يري حداد دا تست لصاع نقاط هتك هزود ددا كمر لوب يطل

 ًاهفمولع قيدردا تيا ة دب تناطلئداهج ردا سار ايم اناث يييرداهستأس
 ماع اناحدإ د تريك يبرم بس بق داير يدرس كفرت نع ب
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 بع وبكؤ عن رفسل اماكاىداان- ساو سطاخ ان اهناي دق نتكر هزو رك
 قب هد <سزنجو تروا جس انزب لاطرادرموت كد لالطاذغ تقو ساروا رب, شلدنااط كيم
 ايامك راما كسا ما كيدز و يظراور اناعكعسلانوب ضف تنتد لالي سرب لالع
 كشبؤيتم ىلإ كيور هس داوكز ارنا ع 4 9 كل اههسو اوك ديرك ديرب نين اكبر 7 ام

 هل_راهك شيبس اما كيدزندد اهلك اك يلق كيا ليتلم ارم وف اش ماياندا

 وبيئة يركادا تست ساروا س اكدر تك ناو لا. هيي ضل اءىسلاروا
 ها امايو باول ئايكم رو ااباعكد تسلا. كويظرداايلط ايتحا ذل س الا نانوئابت
 راكب د

 هاك ومراد اقامكد اددركاب جاد دوسئابف اهكاود رقم ملكسم

 ”6قرخ ليسا نيب زئاج لاك ف يد ةلزف كعرط رطدا سيئر ثرت_لئسم
 : - عم دوا كبس فإم اانركه وأي ز تس

 هس مار وفددتروثرداد رايب رو اناعك دانت كس ىرتايرد ا ةسوس_لعكسم
 رثاكمو_اهدن مارتك ا صخرتب_ىقطلا يوا يلف تساجن روكا بارق .للسسم

 ه5 لابي يب ويكه ره! ن ددياكرج ا ىل إي ركب سان لويوك دعاس
 سيتءانب هس شمل ايابرغرتلببارش هد دواس ادا ماشا فكدد اوبر الاد لال شنهو
 طر زوجت ركل كتل سلات درو شرود ردك الط وردا
 يطور اظيلف د ع فيطق لكن ا تساجب نيل نب سك يعض ونيت ب كك فال فلا لس
 هس ور هرادجاي داي لوببكبريفايدسم اير ابررطو لبوكاؤلر هس شم ي(نركرئزت
 . ريك قاب لان تيادعب كس تي د لوجو ىفإب كس روكا لىروك شلش دا ب ةركرإيت
 هزمقليأ مراكز الليرزنر وا ماعدد ا ل عسر نن اب لس شونين اك يب شبس اي
 «لدإ نهسوال شرم ويكي ئاذ_ركييلعرتلا لسشنلا لوس كيس ماا ليد
 هس بدن اعطي يشدو جسما نسال شيئزج و جرو اك اوظق اس ماتالاها
 وروما بليل م كبي ني لاو للوقت ماا تيدزئمما نئعسسأتدما تصف

 مة ئوفي ى اردا هيلع ل نا تسأي هل
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 2 بسوي اب هاذ ليتم اوس كر اطرد شير شواآ ايف برم
 وهسه تسر صق لست اطركاددا تس ماضوت سديم كس هس ابا كس با هوب ضئيل إب ماج

 -هسب لوق همم اءائتشردا بلو زما رام اما لوق نيتي
 خالع تس نا ياو لب لل تسرد انام هدئانالارط يس باش لسه

 هشام ىلا رب متزروا سدا قدرك وكل دوا سد اجايلوجاك سار هي
 زنا وا هكر ارم "لقال عتّلس تتر هد ةيلاد اذ اك ناك سلم

 كادوا كيركرإب ناب ردا سورض درعا, راكد وا ليي د اها لراس
 "قيردا بسمات ببسس تن معدوداكى زك عير ارملا شرف اهلا

 - سم1 !لولام

 تب قرروا هي لالطدو دق دهن لع قا كاين ل
 17 ماطر تسلب

 ميتماو#ل دق الك يلدا كتذلردا مالغ ل كس للبي ب -ملسم
 سا لب اهيل تسود الف هسدابقير يله ملف ىل اس نجا ان

 - < اتركت يافلان
 ل تيروص نول هريس كايا: اناححانعيس لاي إب كامكس لداع وسلا ماتسمع

 لقايكويفف_س بملح اءاعرج اي نس قساذ كل امس د اجايكل ريتاكس لق
 </لكر ىتأوب بل انكسار كلو فرع صير وس سلو لبي تيروص لسا ليزي تس
 ركوب يبل انننالرلابدا كيك كدا سرا اب كسايحالاو نبك كوب بلاذ ناكر سي
 - هسييد] يروا سرا ضف لبس عرب ناار ادما يلو ضورت با رجتب

 نا ذئايورقنايزطلروا هس تسرد فر كلعبت عن اضل الف كسراروس_ ملم

 ريتال تيئاجا لل لل وم لس سس |سبتتسدانيل

 كتاياليسا هل لساكردا هاد ةبلتسا لوري رلاظ ل /لربت ناهض لس
 ركزوا تدعم كاتم رعاك لاراب تحاك دب نك ل وبترد كن وآرو قلد فسد
 -ةستسرروت بال العلا له سويل نأ



 م0

 الم 0

 نايباك ابل سور ل صن
 دنق لف م دسنلا شلل ذا ياكل دجاكرطوا كركر داردت كفك اع تس اب

 كم تيزرداه_كادارلشردا لربات لاف اننبه هدابن هس نااروا هس ضف نبي

 ان لكلذني آر ازاردا تاور ذيب نا عشا سابل لبس ي تنسوا بس بقسم
 تشلاب لتس تبين ل تىفسوا هتس مامان اكن كي هدإ,ز هس ااردا سراج ىككتنخ
 كورلا كا شوب انرك فلك هدأ, سس تنين كهوف دوا فارماددا سس بنس ان طريقك
 نبي ماكل دوم هيك ٌّْ لارفعز رواد رز رو اه اصول بد تيب رأوا مل ب

 هس تلسددر اوطغرل سدرك ل لور كد غرر قلطمل جس لسع اور كيادو اوك وقد وع

 ركل ووم ذ تس كسروركت روك هز ادعم نفود اكس !ان ابرد نات كو جدو اد ىيسرشا

 8 ىشراك ا اناب داك تروا بس تسسرر كل دوم فايس بابك لكاراورأت

 ارو توس ناب اعطي ردا بسسس سرداشبب س قال طقفو لس اوب علوا اي سروسات اح

 تسئاناز ركلروا امجاد |هيكصسررهوليل ارم روشموو جس بش

 دير بس © يصاص كيرزنروا كتل ماا فيوز يس
 ع مامكل وردوا تبسرئ ابانشيبوكن وقر وكر ول ذاك وسو اىدناه - ماكسم

 - جس تسرداو اكل فرط ل دراج ل ديلكس س اانوسروا لوب قب كى دنا
 رات ة روس ع اعانسرناب هسراثك ىدن اوتن راو اطولر وإ -ملخسم

 : را لتمر وا بول كارز باج ىكتسد اتع ف وس كير زن 2س ريص ا ضرما

 وجسر تك وكل ورد ] بس تيذس نت لكروت طولا ركض ار وا ءاشنواب _ لتس

 ربى رنايددا نيب نادك ساوم لأ ورو عي ىىدتاج لضرب لبحر ملم
 2| ب ءايتحا سوس وا لاكن دم سلم كاكرن اج اطر شبا بسررئاج انضري ىلا

 ىكرودددوا هس امو ليكي يزتياورور تشرق انارو ١ هبسهدراماع ٌكفسول ولا ليرزن

 سني س
 سهم ارت انانبي قرنا وانوسد الورك بر لكم



 *عيألا

 مم

 نايباكس ل واو ذ_الدلشاوتوتروا ىو يري رصف
 مارتتطابلدما كبس مارت أرى طو لس لا فنر ضيح ايس هذ لهب تشل ايعدوتاقبا

 داماس نوب ترو 2 تيروع ىلا اماه المو كايد ماروك 2و اوت قلق

 ب ماروك زر انلي سم ش شوك ىراكم ارتروا اذار ب حس تمد تددك نبا رط احا
 انبات اراتاكك ابزدعا انليام اكل وفر وا انابيب انزاكل ير ول انيكرانز اكمال عبس [صغيدع
 ٠ 4 التلبس ي يس نق يرصتى بس نا ئرفروا كبس

 هير هقتايل اداب كلو فرك ةتفغاي بيك بس ما اند ف لتسير ملسم
 وم هسرسودولرر ل يأرداهرايزد لتر دق  تيروض ستور تك يننأ وكم ريكو كلو
 رمد ت روق كارو كيد: كيرلاز حس(: يثاوس م تروق تجسد ازيد كدباك
 تع ىسارزا بيز ا انهكر/ك دب قايددا سين تسرد انيك باك ارك انالتيروع
 نس لاما تبوبشيو وم توش ندري تتسروانداكك دياب اوس ماكس را

 الراكىرورفيروغوترم ليباسسرو لكلا ازعيد كرباكت ردك نجاوكومدوا ليمأتسسر وزر
 رتبوب 2007 دعو أع يستنسد دايك هع (لولودروا ماكل اه قلك طصاوس

 ل ورم السم اديك اوبل ايارف ذل ات قت ضر نات يب تسسد 9

 هاك اكرشمو ا ليدابجتدكن آس دور ملك تر وع ناهسؤيلردا سير كك شردا يردن
 المك دك تساي لرخن توبكنو 1 ترركذ-سلعبس ساهي دعوا ير

 تيران كرب اراس اكاىذيرل دوا تروق قياروا اك كل جاراوك بروم [لكما سيساوب
 1 يروم نااوسيوإ لولروا بدوا سدد لن 221 0 اهيرفك عسي بخ ناس

 راركلادها انجي و ذاب هزوا ل ثني دوا تمدوار سكسى شرا كريس ا ع نا سس عسا
 دوال دع رسردانمكد كارو كير دا تسب رو اوه دارك احس تربل هع تسرداداك

 اشعال ا وسكس نفور ددا موكا ليلي هسطادنن ا لضتتس لياؤي ملغ

 هيادعا» هبسؤاو كانا ياسا عسل اجاني رق نيكد هلع
 دل ( تروعق عب هلع



 م
 اما سفو سنبل لوم اه يااا اكن فبكت روك نب ايوا سم تسر داع ايلا ٠

 رك اهددا تقد كس ةييداىباوكايسرب هادك رك هاو نط ى اداب بانجو كلفن اه
 -كس تلسرر انمي تقرع كب

 _ هب اكوركاك تح ارداعيسدخ هلم
 لوح لوألا عرطوسا بس انركهدري سدر كت دروك عيرط سباؤعب نسف

 سبق لاك يمن صرب يك دف ارماك مسد طرا سبا
 رب ىقاسسق» كس لازنا نشكر قلن /لزغتيس فوخلس يسر لمبر ملسم

 لساصولكم ىرتول ريف وركاددا جس ته دركا س سا نزار فلس ولت خنب ىلا
 ها نذا خا سرر سول قلما سلا و كلددب كلا سلما س

 د ببسداوكا شيا ايل ولازال سك ىف لوم دن اي ذا ىسلأأ لس
 كس 1 ادي كاس ا فك بج اسم درسا يرد كبس تسرد السا ردن نبل
 رايك ف وقود ضيعلوب ايصتاي عس غاب انكدنإ أرد ريل ءاروي ض يتلا دعب

 كو زماو ىو كس ذيب كيادعإ
 رثانرافاس كيلا بر وط د راك لون, ىلا ىلا لد نادر كورا ملم

 د كح سود نارك لي تبروصس ؛ر يل لوب نير هرب[ ل زودأل شمول خنث ني
 كلا سلي قيارك وب عد سا كت بج قلب ات لس ورمودوق لذ بلا ةئاس
 ايتن كن رات سيرد ا سسك[ كيبل

 نايك تابارواتراجترو الق تتوج صن
 . مهل نوضذدعل عض اكاقنور لالعاز/ش الدعس سثيرع

 ّك ادعل كس اكن اهتم لوا ن ااوسردا هزور زارت بررقسالا ضف مل 2

 يلع ةكاد عج اكذب نيسا بسكب س لولب كب سروا < ضز ىلالع لاكن ركب
 يووم جي هَ ايكيسسكتبب دعا هتك ةاعكرو اك دلني تسع | ةييلورزت مالسلا

 هولا فايت تسب ا/ارداد استرل خير هد

 تس هارزكت داير يسداهج بسك ضفارو اب وكى سا ليفت سقف - ف

 مامرسا
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 ناك ا
 لا رأردا جس لفاي كس عبس رخ اب راومدنت اوه ءلاررلأ عب - لكسم

 دبددنا كلاي كلج هواي باين ساوبب للسرولاو سادت اموبب نكس تهت لبا تبل

 ٍر - بس لطابو# ناكل
 باد ضوتيل_دكسيل لجلب توب فجر تداع كك ارك كدول اان إف

 لولوو عار وسما باشر بردا لو 9 امكن | لي تيروص لالدل 32 10 1

 طر اني ستتم كاك يوزن سرداب يف لامراد تبق يوزن سدافك مر
 هيك ًالشرأردا بله ال نا اى كل ياتي روص شار د ام كي ضرع سلوردقت

 بابساروا ون لطاب خئناكالا لكي تروصا اوت وأي رب ضوعس بايسا وس
 7 _ الدب دساف خال

 لولودانتثوا خيب سس ل فا رسان فرقوم زفات سيمو لهون - ف
 تيفو ريزتطساو تسلا لولود هد هاون ومب لقاع نول وو الاو نيل رو االاو كيب دوا لوب لأ

 لايف فرىسرأردا ين ةيذنان خنوكس ا لوب ىلواي ليكد كدا سكب لوقا
 جن« سنك ف وقوم يدرك ا ليكو دردا كسى وا ارآ د ايجي كسا تيزاها كودب
 وب تسرد عيب كسل صا راتع اير كاروا سوادا: كذا كلامك ا كك سج لوب دج
 هس بارثايج اذ يا الث ص ةيكرساذ عير كس اول تنسيروان ضاع ابتعايرر وا
 الويس سان سس ضرك بإ شنكال س تسرد لص جن كيا ا ضرع
 ٠ تسرابر/ض رعي اسكس لاريلللاددبطبس وقتل ل اور واهس سيروقتلا ارث

 لطابثن برز شي راورم خيش دمام تل طاب عينك ماوبم ن تدسيدعتس مر ىساروالينأ

 كرارصت جيب شرس اثددا سبل ايدو ليطسلو 0 0ك ريف

 00 هس جاو از خي رار نامع اوبك لامدعل ل

 ين سرقت دال ماسي نا بجاو ايل 377 مه
 -سدإر هس الرقل تلت يلعن بجاورب لادن نياايلا زكر اربإُ

 8 عسب تسرانلاو ع: سن رت ل وروت امه ثور امور _رلكم

 - وش صدو دولا ارب لكس لاقت جس كش الياف مصور لب ل اكد يكس للاب



 مخ

 رقم سرس اذ هور ىلاو للا تانيثتم لو كي ل وسدد ا كلو دير جير -رلتسم
 تدق ويزكدلل تاير كى الوكاررب هش كاك نبت
 حك دج د دزاوب كه تسرب ديم ند ضلا/ ذاهب الش اسس لوبي تل لني
 اكل ور تست و سا

 ا 01110 ف
 ابين اوما نيابي يحرك هس ديل لامن نب ىسوجيا ىذا هسسويإ ثاك المح
 مارب هو سا حكرإب دوا سيار لات علو ك هلع اوبب رئت وا تسرب قدماي عسويل
 مالو رتش يابس قع راز كس ب[ تروص جا نوبب اور اكسس اروا هيلو سين
 تاتصتا ذك س رايد ايل غن لا رشم ردا سيرك ضل دس اذ خس لك عررط سعال
 مالو تن ايل وقوشزكل وج تمم ةساىريشم ايده تس نامت يربك د لرد ا كو لاكن

 - لك ه سوا
 بد اكرقعازغشن لع بمهورساف طرشوا هبس لو برسات جي عرس افطر ملكه

 عدم ( وك زتشم ايدك يرعب عل ليغ ضارواومإنن ريب ضادو بتي احد قعر كل وطرش نيكول
 - تسال قت أو

 داوم انتكرروعشتو ا لقكب[ذ ل صاح هرئا ايا هورواوب انحف عفن عييوع_ف
 داوم يزعم فن اكس ارت ع ليست ايل دكر

 هبمتارشي لي را/ ضيق سار كبور خسااي نام السى لسه
 وكرم قريش لي رش سا يجب اري س عل اي رثأروا يس اكد قاطعة قم ارقي كك عسا سندس
 لة ساس نايلي نيثإ الد قعاضتةس مرو شي ليك ناي دير اىل
 نسا هسركيرفوكسارابير تكي ورشس ايي اور سرا رئادوا ليقف ائساري سا
 انعاش 5 ىزتشمروا كسوف لبس سيم اسلاار يرحل نايل بس مف كه سرك

 أ 1 4ث غن ردا هس رنا ركارش عر سا سبئرساف قطر شي ليس ركبلط

 دكريلهسدسان طرشي سيسر مدلل كك ذيع كادعإ سنيك رشا ساي ناك
 اهبدل ديد كتم لرب داس علب .كأيل لوصرم طرا يكن سكوس عفن عك بما
 الاد كي كري ثط سايح مالفركأردا هيب عفن و كك سادتي سم سا لطسساو سس دان طش
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 حرطس ا يلعب_تمعفرم الغ ضرما كبس نسا عبس دس افطر شي ليسا دانارايرلاسا
 تروا للاي يردد هبس اقرب دس افون سس لوط شوب ادكنويك عبس بجاد اذهب حسا شد ين لك
 1 - تسدوتم ليل ولات رشف ليعفتو ايزو ل ءاسص ساو

 تمس ص ورم انوا يش لولود لتدعا حن كبس ما انيلووس_ملتسسمع

 ْ -كيئاكدد برام
 ين حليب ل ضف ايبارمدهيس جايب كعب م ذود تايب لدن اب لكسم

 ضقت سبب وكل اكسو سدو لضف جابوا كيربهسو 2 لاقت دود

 لزور لترع امال كيمزن وقد دقراحتا رود سيرا ابك يوم ل إيد زج د دل م

 هنلند اي ليس دامت ددق داى كلضنإوبر رد كير نتباريم وب مام كرب نيف
 ايلروآر دقات يكس ايا سضعوأتلا فرص جلتساب لاي تبا سس لوزج ل فود تاما
 كيرا يليكسرج ل ولو كددا ك ل ووضع ل وبكر بلاك داي اوبر داك ماع اكييسن
 لفت واج ايي عبسدل ضي اول ايس اكدتاهب ضاع دن اوك فسيوس ضوعانوساي كل
 ياووتزم لين ايزل نود د قدا ارد سعدان ا كندي ماري سلا نولود يما
 لضف و س.واياجيي ضعي هنساتابولاب كىدن اي ضوعانوسايك ختي ضوك ل وأد دا
 اي ةلجكي ليك رط لأ نوفود كسروا لوو ظصلو ساعي يسنروا سل الع
 " قاوزارتكرط كيا ى ون اهروا اوس لوثر واوزارتتروص كي لولو دايم ارو ا ولروا
 سلوا لالع ل ضفلا لسا فلألس نوو عسرقنرت سنا سيسي كي تدنت
 لاط سو كرت # داما ضع بفرح كرا ضدس ريك رك أردا ماع
 اي دددقراج او! سعرا اراردا سيل ددقرد ا يسووتوم سطر ات لاي كيك ارتي واس

 لضنرت يب شوفي عسولايذ_وس روم الش بت ام يسر وإ كر ضفول ساي كلي
 سلك ورك و يكردق داتا دبدوب سانا ن ناري كس لسا مد ماع لوفور يسن وا
 1 ول ضن يئس سا يك لرب حس فيس | ون لدي لل هيو انوسرأاددا فزد يول واانوشما

 رسب اوزارتلظ ساد سكردق ءاهنادب عبس ضجر هتان ء لابي لربك راو لزفوو يسن
 يضع لج نوبل طاع اردا لرد 4 هبسول سو اوزاسدا يبدا

 ليك ستديو | ليس ديلا عل سار ماج ل ووو يسر وا لضف ليسا
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 كون ااكوب ىداهادإد لاى دنا دوا لسوسوا سدد لس اهكءاوفاشم ان لوما
 ب ىراهاور ضدضا. كس كارد! ان تروا ليج روا ةلئروأ سواردا لم ترص عبد قح
 اكياجادبر سن اوت دوب هس هيرضذ نئاك ايزي لة سامكك يداك تلا مانادل كب
 اير كيدزن كس نا ضوريفو كراك ردا هس ديد سزات لاك ب دوت لوب » ىلا ادا اك

 ليك قرئاوروااتوس/ك براك فير شيد يسلب كلامي س:ليبعفت كو
 دوا كعاىر ثا ض وع كن اهدا كل لوس ضرع انوس حار فوت كس شع دنا كرجل
 نر زر ل كفو دا كسر دبر بكد كسر ضو جددا كس لربك طف دوب
 ثم بج لبا لي اولد له لا لولوو يسيفو لف لركن يد نيلذئلاب لوقت ا ل سل ساروا
 تع للفت سنا نين يكس ايقرب نارك وزججردا ل اهعاوم, رلذ اهلد اكل وزج هت نادم
 ابر تلعب سنع ف اس رزق سن كيدز هئيفينعولا ماا سن المخا ني ساس ايار
 نسب ناردا يش فو لولود لم عرش رن انوس ليس ليكي كنددإم كس ردقددا هسا
 ركردا سول لتس ر واي ساندنم ا. ضف ذو ليز يجو جا وسكس لاق هد نارا لور هس تأس كاذد
 سيكل م عرش ل وراعي كيس[ روج لوك برد ايس نلزد لاول تشن كني ناك تلا
 كو يفد ف جدنا لس ليكي رزج وجر جك جس تدلع اوي د ليكم نا لين لوب دان فؤرأ
 هاو لو( ىف هاو يلج كيسي اهلا مأ!لوقدصالخ ساب ليك وارسلت
 دياوبفلاوسنعرارواهبماانبتت قاس يسرا( لضف ل رب يس ضعوا ليك
 دب بلا ردا مارتييسفو وا عبس ل الع لطف يي ساكس تجب دوا لور نناروبب كليا دق
 نافقددإيد ىركن انت كيازأج انتم ارتييسفر ا < لالع ل ضن ىلا ةس اج ايي دددقددا
 توقروا تين اوإر تمل لم لوئجت ا بيدزن هس ئاش مااردا بس تسردرف هسويلكزك

 كاز يدزنك نا اتسوت سس لوداج ايدها هس تستوي ىر ئاو فرس بلو
 تسردانيدانيل حب لوقا سرس ءاردا انج ربارب ضكيس ىدناو ىرئاهردا ضع
 مم اما دراجن ا 2210 روا سب سكسد ساه يسروا لضفو
 بيراك اع تايوداددا كراك تروا هسريغدن اب بستسرت ضل وزن جاوسيلس نايوا
 لضفيب_ تسرد ايلا مل وقل سس سلي اردا ابهر باي ضرع هس, ضصرمرنج ىلع
 لضف سرا هس ن اردا انوردالجرداجس تروا سول سيل يأ سرد لم لس يسرا
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 هيون كلا ماءارعا توق دوا هس تنشر د سس نا كبك ززلاو لولو يسدد ا

 يلام وراه كفنتو ترق س لودايوقإب هاه تناوب تع ص اكرتابطسرس
 وكلا كسيتذتو توق لس اوس يس نارواكل دراج لا كيدزن كس كاسيارإ سدح
 هينث كا هسديضوتدد كراك دباب ماع نيج لامك سلوا (لضف دعوا
 -اينتاةيوزنع ناانجب هك اس هس سلوا لقفل وكيس طوس ني نا سس ريب
 4 كفو ارز فتة ارقرو | ليكرار, ضع آكل ورك امد وبك ملم
 كس لدردا يبز نها م الا عبسزئامانبج ليكي ز ضرعيسس ششي رد لسرزب ضع
 وربك كيشروك اروا ايرخوزات سي شواج كيوزأ

 نيج راراكسردوا كا سن اهعرب نايباماولر سس لوا ةنتب عاوإر لا ملم
 صخب شء_لدالبرو سل رك ةءاسدس كرار هدايت سلا اهدا ابتاركردا راه
 ا[ جييرم ويف تريد داير سقف اسك قلق اذ سرمد رد لووك كرس
 هيل ضقوك سلو نيب د ضف عسب كس ضو بتل بس يآ ديد ا هسداج اتت
 كج اهوككسادةيسد ضر نينه لتكرال اور ضر هد يسدبإ مف تم تلي ذلو

 هيل اهكتنايمرو كس لالود ل ترررص صل هسركن لوبق يربدوا تن ايضيكراد ضعت

 انجب سشيياس كراوإد كرادضقردا سهلا شمدتدب قل سس قلاس م2 غييسدو ةيلددا
 نوارنب شتيروص ستبس هدر ىف /قدةنب لال ولو ر كس ف فيكس هارد! سهوا
 خخ -نأيبروا سس ماري لبي تيروص سارت كس مايد كارم رارواوبانيد د

 دما ةدايياثسابس بجاد نركب يح تايمر دادس اذ 2: هيل جحر ملم
 نازاتماابباكس ا عسل وببزج هدركا لت اجايكه راجاربر زج سستلبطتس بج ادانركئبدب كك
 لربي دك نأ بر وطاس ايه راج لدى الش قرا سانركهساجاردا سول
 -اكيدس اثهراماع 7 لوداكي تسرد كيا نورك يس 0

 ود نك اوبر رقشد يأ لطوعكس اولي لدي د لبس ياو اسف بيس شو
 رولا / س2 ليت كن »كيد ذعهيسالاد ف لوبي لا ىداكب ساركأ نيب يبولعني سووتك
 ةردااكسيكداددباكر ماهل بجاكيدد كييئاياكيد مرد لام جت ىر نإ ناب لش
 كد | كرلع وقح بتي نب اك كرو وزعريكت لد لس ساكنا من داردإا/هسرك بل
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 ٠ تا عرط ست زبرساف هراوا قطر شما هراجا لعل اع سل سافردا عار يس لانو

 ترا نجا سرا لاو ل رايت جمس لاب سلا كل ترب ملم
 ديب رشا ايدول ذو ثيل نورث نبي ف اى الشع عل ترب دس هربا ةركر قم
 كيلتتيوسارب اذكايسوبل مآرب سوا ولد لس لاوببا ل سا لات جسس بل ةضاك
 هداج دايو راب ع دك وبكت اليا وعسير سلوى ى ازيك اتي ساايدك
 هيسرساثهراما# يرط ساس ول داب ٌلاورل سي بد لع لاقل د جمس ليي سا لبر ساوك
 كوب بجاو كسر وتس قفاوم رو رزبلبي سس دمدو قك كرير ول ى تاك وزد لس سوو

 هشلجايودهرإبز تضاهسايكرقنوي نإ
 تاز م اراد هيدا نش ندا 1 بما لاه ذيك ماكس
 تق عددا يا َتْيفْطْفل مرش سقت لولادة لس كلعت قكرش كندا
 سرا دا كردون و دودزسردا لش لاوس اكسال يسد دلج ضرقوتردا سنس ردا

 رد لعف_كادا قعراوجرارل اهي ذود آو يلعرثلا در طي بس ماو يضانادذع بس
 يللا در فسو لقد _وب كيش نيب لسا ل | سيلداكر هوز فولو دزهدوأ بس ذر

 كيد هدايز تسادءا اع اند/ يب جاو سن آس يآردق سقس يكاد ضق بج 8 دو

 اوت ةكيفردا قس تو قمم هزل للياددا قت كاسب قس دوت اش.

 سد ةرؤشنددب لوت نام لجو سن كم دايز دق ساروا سقت دق
 الفيش وبرد بيرطدد | قي هددا عبس بسب سف/روسي سئ اماني دهدايذ 32
 الدبر ساني سطو رلأو لعزل دهسا وردد: ع تيبس دمار بسك الع
 بايك كايف سبلتس ايدك ان وريك سجن هرجع رت يكرم اه سا كيا, باو
 الردي للرد كرك وديك رن ف بآات اهني سس سا اكن ىفإ كابل
 ١ 8 ستوب ام, هوركنايلسسيرل» ببرف نزلو ستت

 ب ادا ضلوا ةسييظيد ا نك انرارذلرد هتسوتنيسا قل كىورغاوج- لكس

 تراغاكاس الاد ةكينردا سدو, ناببر كي الار لادا هس بق سف /يلط ليقدم
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 5 متن ساد يفوت سيل قز كددب شيل ئبر واكب م جن ملعتسم
 قاس تققباسا سر يندد كاس ذ لس ذم ذي أت تينا
 كسب يكرس اوبء ادب عقرخس قاولطع رول لأولاد هرزغدنغ اوس تيت حبر أرد
 خاله ش لولد امس قرن ياير اساسا ري سور ددق للا اكد ١تسواله ة كأس

 . -كهسراجوبد فريقا ايلريرةفس ضع سهبمر

 باه كول لوعرو يي -- مدس زبك ل الثمل صخب ر_للسم

 ايل لوم س مددت سنس رشم #رثيكىس اف حر ب لس يك تس د يبوس يبسم د كي
 مك رئطصلو سل وبس عني ايلي تسمو ضاخاس كس ارواب هيث

 ١ هس كلولر نس

 ّ .سئدسره در /ض قل قانهيالوتن_لتسم
 .ةأيكرر ىل/ ري ايكسئاضقر نا كئب ارم ةكعيرت وبك مسالم فن

 م -نسيبأ اتسرر ان و 39

 اطط قفادم سنس ةثراب نس اكرتشلكر يرش ل ذي لق ليكي ري طلبا را لكم

 ةايود لئيج ار :تسرمانيجج ع [ كيما سك اناوك تس سلف رع كد لوع ل اول

 هدانهكهضف لمراد ددياش ريكا ركد تيافلان/ليكاكراي اخسر كسر ليك
 ءاينادعبسأك كر ا, لاددد سيل أل كف

 3 ”دروظن اب يروج نب ايس ضنك وكر سمو شينكو امب_ماتشفس ملم

 -هواكب ير فرايبرفإرسود لاق زاب تبق سرب اظرامر ف شت
 وكتيزدكو ساي عرس, نيت اسما خررنردا عساني رج كن اها ملسم

 مازب هسه ورطركه سرس دددي اكن لس ترروك ساي ري هرج سا نبل أيد / انيسرال اكن
 -هتبس وقوم ايعس وو تسرد ل اوماله_ر لعب كي بجاد

 لم دو ارا (تارالم كس لوركاروس لع صك لدار ل هرب ملكا

 م ريأزير يجن وكسب د نهتم ثا هلع



 نوي

 وتدس دور ضن ولاور مشل ليس مرير وط سا سبل لاغتب لي قتلا هس ديل ل وماكان
 ارت لوركادوس خيرت روش دعي وص سته عبس تمسرووف سبت ررضركن أرك ادا بس ختم
 تب هوليدي بينت

 ةراوس ب هي/لالعسمت سرشرأ يو يفد لف وركو سلو ير شلك
 00 ههكسفال ”ردأ طرا كسر اسلاعست

 هس هورطانز/تضيرفوريبر تمم تقر 2س ناذا لدا كت ملم

 فلان ارق دوب ةككر تيارقىكت يتمرخ ضرب او لو ديكور ب و درك لحسم
 لي جيروص اى ارب صوور داوي انوه نيرو ودنا كيسا 2 ددادورلم انمبف

 5 00 ءاديكإ ئأو ين ء ل ضع يوزن لب سنن

 م/م ايقاع تسردانيباك فوز سوا سيف تسرد متفرد اوك ملسم
 رق سوو تاومبام د اسكس وريد للا هوك ا ل طرروا سيم تسسيو كبل وخأ ادوا كيدز داك
 تسرد نيجي اهسيوكر وا بسم ورق اوبال سرك دما كس 0 هزثسهرام اس اانيجي
 اهئاطسد جب لرجال لوزن دزثاس ددارازلاروابيرزاوتلا مال
 - سيب تسرد انام هرئاذ سلا لبنت سمات ايري سيروا

 انثي ع رمورلا 1 اورو اعروا ذآ ت وت انيك هثروأ امك كم مل تراك 1 ماتم

 تضحك د دن رش تيس كفيل ىلإ ماا بيدزنددا كبي ررفهعس سا رك رك كرش
 غب مكسيك ساد كدب لادا ام ديسورلل نكد دنب السا تمور فوك مارق
 - جرام جيد داس كيك دايز ع تجاع

 يب راكحا نقاعكد در كا لراس معرسدواياحكد دن فاتك يا ركأ ملم
 - سلاش

 ىذغ خ ل نيكي لف تقوس نيرقم نيت سه ومد عردا هاشدإب لس
 ير بسأ] رز ةءاسدي دروس لدرتلقك يب تروص سارق يركق دايز سف#ر ىلا

 ناسي اك ولت اقرفس وي لصض
 [:/ تقباصس يسود كليف يدور عك نداايهسلرككي شاكذاغارت



 5م

 لك ءهسو وايلر فرط لاسإا فما كلد ذاب لك ترام تسرو
 كيل سرروص سلس 06 نيررقسي سدد بلا هسنإ نفد ةلاددا هيعس»
 راروالش ررقس اوكسساولا ا هي قبسيدد ىدأكيأ راكم واجانإ اوبل اسمددإ سبت صن

 يود ناددا كك اجايل نريك سهيرست دي تيروصس اكبدع دريك واي لكن لس[ ص خور
 ور للي كرروصس ا ىدم ١ هسا سور هوه اجل كلك ص قت رع

 ماكتب (دايب هريؤد لسداتتسا لني تبايرد يركن الع يتسلل لبا
 تايقر رقمك كس سارب قفارشكسماتستا

 هاير كل ربق كعب اه كس اجايالب سس سو صخرجرد اسست ا# ايل ينو ملم
 : اب راكززايع لوبت نرغب

 "اير اير سف ايض كدر كس اكن دعب لا احكاساعجس مانديلو اف
 رك دلو موكل ئاسد اهمال د ليوكدا سسرشل_.اهكدس توك ماعم

 وبقت يوكدروا سو وب ترطاعزت بس فقاراي وبل هل ضرك اورارد ا تس حيزا اكلم
 تتاوطدا سيخ ئرآ ساتر تت الى تئركا ليان باظ كس كد ضاودنراردا تيك
 كدا يبد ىكتق كس دبل نمر سل كى بلوك جس اوبال وكلا لتر وص اإل كد
 ويا ليف دش اور | ماناهس اهيل ست سلك دمار د تيس وش ناسك
 - دله ابلربع سيلك نسوي اوتيل يقض اقم وب دانك

 هَ انالو شاور اتساب لدغ انكر هو ل لو ساس ماعلا _رماام

 شروكي الشمول نفك نكشب اضم لكروكى دال يصوا فرط لوز انكوكت دب

 دبه لضرب لسا تيغرروا لضيكرما اوسلس قشدا تجف ار جير مرش عا
 ةعاسي لوذوضنادأمالكا لركن زكاسا أك تورش اوم شارد هزي
 كس سا يشم كاد والد شب او خرا ليرب تعلراي سس قئادأي كسا مالك ردا تحس
 تنسو رادعلاتل اك رم سقى دنت كيرلا ءارب ايلا اق اود: اك وح
 راكد دواهيس ليلي كط ساو سكن ومب انرلماكوي يمد أيل زف لوفد كر
 7 يسوس رار كرد تفدرو !هراقنرو(لوصصردوارويتطرو المازدا البرد ندب ارت

 هس تاو رن اكفنا يب ف ديال ولان هراقن ى جازبو اغتال ب
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 اسوس ىكلوسرددارع للطت يما ضميرعش سي ريلج# سدزوم مالوش _ ماس
 اناني شدا سب تسر تيكر سيل ب لاش نايم ماب كد جاب نيد

 ا ةاض تاقدال/ باس ساكن عشج ناسا نوف»د اني ردات نادل
 هسة راع

 - كيب تاكا بارث كيدز كلدغل 2 لتس اين اكو كرولا
 يوي اوقع ماعد سس ار هد دك بلا كى نتي دقي واتسيف لاسم

 دسم ضساي رشد ا اوصتكس كلاي كي سنو بصصاا هاو يروص كن اهاوفتلإباك
 دار يك, بج تبريغردا هس يابا تبيضوك افك بال لى ادب ملحماي
 لرب د تييفوت ادت سيفك ولي سداس كرر كيا رار ا هكر رك نيعم

 بدبس نارمروهكسمننا لين رسل لاخي وككيرسدد تاي ك9 أ نيل امك ل جت ملم
 هل مامي ةسووبأالا قش

 انرفبم ايس دداشسا كس وريغو لك ا ايدك يس اي سس نايك سوداني د ىلا ملتسم
 الن /يلمرللا لسادغرفج جس مامرب قرع هيسلاسا ثلج تمر ناي يرسدد
 الرؤوف شيمكردا هسدتن | كس تمرح وفل للا تعدت دربآردا لاب كس ناسك
 رق تموز درباردا لايددا نوقك السر عسكر تدع تسب لمك  كلعق ح
 -ةبسد دايز ت

 فر فارركل ىو فيا ب فاورك تل اهعرد كس ىو زك بس مارت انو ثوصت_ ملام
 تاع دربدداوبب تجاصرل هبستب از اظافطو مك م نوم اقم كلا لطصاو كني ررغب

 دس هتيس هر

 ناس بس امك 0 اد وتارلا لد هداينابه كريس ملكسم
 تمم موراي ك يار قرود اير ياس كرك ثوب سال ادت ق تيسر كك اب قعان لال

 كلور ك شد موه ناياسلسلو كار تيس لضلاع لبس تاب ثرجترد داق
 97 2 كوري عي زود لؤودالاو كله وشررو اانأو خيبر تور _ ل غسم

 ا -هبلاج لو توشز طار كل خد

 : رررا ريرلاع
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 7 اسحانرش الد ابكذاكو نا ةسللعتاغ رزة ك نان نزل ص

 ْ] -ب ماع كفن الاب ل ناكلفاع»
 شرد 58 22000 ارشلكي اووتهسدوبهاض الكم ص رسب 1 ماس

 ةليرلوت قفط ال بهار قرب فالك عسيع أركي ,وط سح

 آ - هتساتآ/ملال رفراكض ند يسارا ضل نناج ريدك يس عرش

 : ًاقزلعماءانإب ءرقصلرغرد ا انسب سد اركسقلؤيباروا انلقماو م ما

 لع ارك كسا تاتي ايو مارغ اير تمم تن طلاس كس لي رك ذااج افا كسا
 ول لوو ضنا _ للوقت قيجس انش رحاب ايي مولع فروا يسلكه اترايتما
 ةيلاهعشبمامردا فس بات يضاسا سقس ايزد» مايرط م اتدوردا باعك شب

 د ضيا ديس
 قرا يلع ىزريشاكرعس خر يطوف ذود يف كسركاك رود ليوا تيس ان[ بسلا اكلت
 تيب -عساياززفس

 بآ ةددرب دوم زر رئا وو ُّ اس دشبر ََ انارج ا

 "ةرفتابس ني دير ند شارع ب روغ شيلي لأ هي
 كيج ماماذ.كل لي قران تما لادا انف يسن مسوي - ءلتسسم

 - هس قت ازب وجعب_ صنوو كيرا كاطع الاد تر:

 تا لص ساروا < ماعانلي مك اسك دريفو طا ليدجاي دز تق ارش لكم
 رذاكالنو كركراكم الاسس تلا روإ بس هريب نكد دا يطق اوتو وو توب طش ظنيسد كتم أد

 -هبس مارتن ذل وريغد عرمرداأ زكى نإ ليبرد بس
 - تس هدرا قبلت سدس ل وتو ملح
 اذه نولي سونا ناكدزوم وصفي مار لان اك دن وبب لس لالاب لكس

 ماك
 اهل اكددوزايبترايظددااوستلس نرد ظ فردا نور وا تما مدا رض ن اذا ملكسم

 لق ون دبا. ز ساروا عساه كل ومادا سرسود بكيدزتردا كت اما كيدف ديراب
 لا

 يسم
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 - جس تسرد لدتيجاب 08 ورام كسيبتاي

 هولا ردا دلت يرجابب لوخاكروا كس هانئئاوستس عاده يفسروا نيرا. ملس
 97 - هس مات اوياتمر# ١كذ لورا تفجع اسك هاد

 انو دي زود ح لاملاتيموكريزاقرداليفامروا ل ّيتقمروا(لريض اي لكم
 - كرش كرري لت جاو نفاوم

 رلو مارما كلن اها تسمن شر فر 'تيروكدازا_ملحسم

 دلي ماهاوتاكدتو هاوخوب رات ير وع هو هارخ ذم اس ترروهر ارث ترولرو |هسحسرل

 سة سسماوسست

 ثلا ل صابيريخس ماعانلالأ لسن درككستلا ققوط يلبس ريدك ريو لددا ملغ -معسم
 0 ل تاثو دق مكمل وريبلع

 هلي بآوجرداهسوالهكرس حك ب اوجد مالغ سا كيسا سكارف تيصو
 رع ياكم روا سرك ياك دايذ تست اف كارد اسد ابوس

 -هسورب لرش دهسا لبا ام
 -ج_زئأو ىلا قريب صرت لسا سوم شيلدنا# كاي مالغ لح لتيسم
 يسال انكي تصدع الومدكم الغ _ملعسم

 وك ونإديقسسوريكد لسا دداس ماتا تس تش كارو زكا حذار ميسم
 انايرس لاب سان انهت للرد اأن ادرك 'نضانرو ارهكوسروا نر وهو ع ”تادمد اهمورن اق

 ٠ جس تشل
 - نول فكي رازارداوم هدير كك يستسسردانوب ل خاد ضءامع هيلو ت رووا رم ملم
 ةاتكرسرقملا سس ب جادا/ع بول ودا يبد واني زاك دين ملاكم

 2 كابن كرب هت نايزرأردا تكابر كعربن سارا يات عاق

 أيل ىكددق سارا ردا تك تكا تجسد طاب عل دوق لت ضرقا نكلس
 1 5 ةتيخامدا ايدو يرش يلابد

 طق ونمت كاد غامر ضبع | طساو كلن ورادعب ا ك8 اع انكر تسود - ماتم

 5 تس لطسلو 4
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 ءالبآاصا ليس اروا اناينناسح /هلسلو فيل اصا سايح ذى بج ملم
 مك ليرتلا لسا فريف هس هانّكام ل كاكرش نرد نراهن اهلاص ارد بج اديس يقمن
 -ايكئراشماءارغف_ سا يرش اكمسدني ذ صار هل

 ”ابازايفاخمك د لد ركام ادب تيب سرت انج نمل كر اولسيو ا راع مل سس
 ددارك اكارشرو اهي تركك انيمتو وردي مالساو وللي رتب ملكسم

 و هررلم سر ىاغ سليف تس دورو كيرف

 هاوتنوا كاد دورم اني تيروصركل وتر دكتوا كهف وق ىلانب تدم كاد درر. ملم
 -س مال وقساثروا لورقاك اني هتيروصدك  اتددوع »اوف ل بدو

 ركلدرؤلاج ىزوش واهس مل نلت ل امك ضر فالرامرملا | لوكار ملت

 . ا -هبس تسرزأن :رزت

 اندبرضام شتسيئانج از[ ت دايعلراجب لن ىيزيج عري نانسي مان الس ملكسم
 ددار شرما هد بج نكي انب/رثل كمر ي كهل هكطلز ركل ماش ل وبق تكيف

 -انكاك اور خلع لاح نرفدع يب يروا رت

 ساد لي ضل ا عبساتطارايب زج سطس او سى رفالستكر ار ايب اي. ملكسم
 - لد قت غيسإ يس اننكر منسي نر زج يتري نقيس نا تكس همت ب انوا

 1 -ههس بجاد ايد بادجامالس ملح
 ساروا عسل ب هس لوريكي نمو ل نر رفلت كيا سييروط نتا ركد كن اب ماسه
 . كك الباكاد ورتب قوقح موو لسعر غد ضفاور دئاقعمييجب لطي رئاقع دي هاني يرق
 قيقا اكشخ قوقتغيب ملاعق قت رك نا دداانركك داب لا كس لوف الس( عي
 مل بلاو ةزلصلارلع لوسر الت يادر حس تفرللا يف سنا لس قوفب ماااردااك كب د لعدن
 لان قتل تما سا لا/ سراكبالاو طراز هس بنام كر ند س تعمايق كيرف ل
 تطرد قوقحض ري بسو "ركاب لل وقر زك للرد (لدور» نوت لسا اسكس

 تمرس -اارف لرش كرظفاعوب لضاداليتخ رون
 نك باو رب رازأ فيس رو سس إم

 تيفمرانا زارت ا ثينرشسد
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 ىكرنباكاساؤتارم قوقككساوغ صاغ انركروصقإ يخبئ كس هانكس ارب رهان ول
 لامانر/ كر وب ايركمامث كسر كياركلا ياك سئ دع زبك تع سي لغل داك
 انت يرفالاددنر افا اند ىب اكو نامت وج الانام قطان كى لافانلكبا
 رداانزو اها انلأجب سل انا نوف اكدثج در دوا اناوكروسروا ا: ايكلامال مثيرا ارتست

 سيوف لس اوف انرانزرو كل /ل قروي راك رو ص القد الدا
 تدي ب < /تببالس اهانكن جب رتك اركان اس تروكل د لهبساي؟ لب درع

 تسرك اولي كا نول هاررو! انكر دج حاس كس تروق ساس ه سيرك: زاكس اللا
 كهسد# هر اند باس شيز هروا ازرع نو السل واع ماماردا قاس كس لوس ررارغ

 كايا رفد لاك يك ركاك ساب لأ .ك فس باحصايك ضو عسر ىلا#/ بار دانيا سفن
 - اكيد لاك باب لاك سا هدأ اسر لاكر كباب لا عصره لك بج

 اب كزبضفيب سال اهق قتله بس يآ لي فيدعوبس ماء رفيقا ملسم
 - هبساتبن طع سيساسس شيا ج

 وآتس لينكس تمض نال هدر كت نعام, سيل تنعي ىلذ ىلا هلم
 د4 لك كساد ةسركيرشعل تلا تنحل هو

 هواانإ/ف الغ هرعو دوا انبوب ثدهت عرايس يئتمالم كف انما [سديرع-فن
 ايو ىلاكدتستد سلوا انركافورجكر كو لوقردا نتن اين لمتنا

 لقوا ءاس اشر سم بيش ابار فس ميلود لصارم ل وسر -ملكسم
 قب ]درج للا ير كعر كاك باب لاركت سمار فانرواوتهسدامايالجددارآ ساما
 : ركدالد ارو |لايرواوررج

 رككيارف ف مالسلاو ةولصلا يلع لوسر كيس رد لمابب تيروك ص اكرن املس
 كرز ادرج وشك لم سكت رت انو زا جارك رحب فعاد كسروا ارسم | رغ
 سم اهي يضرب: كس ذي هايسند اينب سئابإ يسرا. هستاب دن لهاا
 ترد ىس 1 ِ أمرك كتبروكا لج يب

 بوثد اس سى ىاقبا كتاف راهو تس بس شمل ليش قي لحد مست

 تمر أ( ل اديب لسا أ اي كتروك دا (لوسب بو إي قتيل ويبدي قي! شضروا سود:



 /ءإ

 ىف ع كاني د نمذوكتسروهددا رة يبساج شدا كيس اجان/رصر يل انلا سبب سيمت ن الان
 -هسولد قالطرأو بح

 ناهس ةانكو خضرو اان دريك هانكس ةي/ شيمر ناجل هدو فص ءانك 20

 تيب نااار ف اك تهب ادر تس عدلا ىتب سنا ف ئاكرامب . يسفلق ظقازناب لالعاب
 ايئاكبس نا معاد ةنساج هرايز ليرد تايراي هس لايرك اداوم سركيس مك ماك
 - ةماج سد لوزيج لاد كف اب د تقد كس ليدل ريلورثلا لبثلا لوسددك

 لسيافكس سس لابنابضاتلى رب كرز يضتمرب ساي دالي ررشس سف
 انصب انرك روتر فو لنوم اموت سئ تجاعرلا سس هدي ن ليتك سددت اعف
6 ْ 
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 الايزو تيل شدا مالساروا اما ةبمبردذر جلاس ساسي للا هقطناول# تنك يوق لب
 تراب از/شاطضلوتسف كل وشاودد ززعم تقيقح لت يعاشر ا سماكلا قرراف رقمي
 لعحرأني/يروط سارا بس ل لوجباج اب يعبس نزل كسير ثتنقيقعل بابان لالا

 دات المددا ى قلع بجلد جس ]رايب كيسا سلوتشف لبا ايهداهس تيلشا
 قاضما ب اناووب نط سنزوبر و نايم كس فلوا هب انام وب كايت ضقاط ةظياوس لسا
 كارز كلاود ب ل امو غل اي ليغ قس س اتيلش لك ليل تام 20 سلع س سن

 ل انما قع رتب تارا كادوروا لا تعاروز ىسعسق 0س ”تاطرموا لست

 اياكم بسر كيرف فس مالضاو ةؤلصلار لع ل وسر انوب كي وو فم سو نسلم
 لع هلرلادغف لتجارب رباب كور يسع يما يدرك ف سيار لا ةانوستن امك
 4 ميل الصار ظبددا هك حس بدم صالفاددا لاب ترف كس نا تسع بكم

 ازرار جرايد ليم تيا هسسروف كادوا[: ثوح يرا مع كيم دلس لولو رووكروف يفي
 لأيارف لي كيدصدد اير فرك تاز شفر ش نق ةساووب تفايدد تس ف رب : كير
 ايتو تبف عر تيم لا يحاور ايادق همس تدهن نا كبس هدرا ءايلوا تمالع
 ترب سل دوو ارب سقت راوج ولي دوب هدابز لارختشسضر دا سدابوبل
 1 - الرف لسير ايط مدر انالوب

 كيس د داوويأش تمرر نسي ١ ترسب كسور مدأ نيا امي د
 هايد اهب ةسلرن وس دقق قئاو لن ازيرع تضع

 تاكو ب أت بجد يمر ريوق زو ١ تلد تن رش قسفن رباب

 تلي نازبزععد درس غرو شابه لازبرش نتج زرازبز
 ظطمعا كوّن رابع لع ءةكم ةوا دن

 - ةريع» لوب دصوتن فون كش ئاشي قربك وكأي ايدل كي رك زهري حس تست اك جن هلع



 تلا ةلداش
 شضدح كي يكل قس الغ ةاضقن اروتسمس ناي ةسعسغ وزفات ايا

 رد ءاربدإ جيل نا انيد تلي ديكو رترب ءكرفكيد كسا نوب لفك د قلما
 رفا ذيد تلهنعقرب ل ونور نادك يتورشلا ركل ردا ساتر فاكس نجما دكا مزعش ا ىف
 ماك ادغ لأن ويرد اهبسلت يرفاكتس فيرنا تسر اريد كساضاك يسد البق كب ابيب ن
 ارفكٍ كعسأتت اج سبتروا اس سرايا نيك رفا سف اج لوفي تابعا جس
 دصت نددب اييذكر ل 6يب »لدي رذعال اهدا ل ءالع لاك يرزناكتر ذاك ي سل
 سي رعب كس ارد تن ليز طة سدرفال ايكءداردركا مكمن رف اكون سد[ حن تس ناز كل

 امد شرك يف اي اكععبسمماعوكل الع وتغني لال وكما ظن كيسا ورم فاك عفا
 رقع شوك ل الط سيئر ادرمهشوكي كم كسدداهساتجب مداوم تش وكر اكوبر فام تاه

 4 0 امر سم _ادقرتالا اهكعهسرفةم باراك بذاك اب طرفا
 اكرام ذب رو طعس سدازك نزلا لس ياديدزتس ل شف رف نام اكبر ذاع ديلا

 ركةيزنام بردا عدرا نعاني اساور تك اضاف للسيل نيضتت سين زنا
 اك رذاكوت الر وكسر كتم نط ويا اسست بضع اهلنا تء اقكارشل اقم تاغ كك
 مل هدرواكايردا/زلا# ىلا دما وبر فاكصس ل بنتن ةبساغ] درب ناسا لكس لإ أ
 01/7 لكب لبا كلر ذهن كم/س رمد كيرف الاهل ناتغاك ا
 نزول ريت صايل وجو ا رلوبق تس تاو ادغسن لج مرلظنما ركاز هك
 لكان دربال كك فال, دازيب سبل و باطع سس لسلك اكئرزتاب ا



 و

 عمر هاكر فاكس لن ايكه اول كادوتشر فا ساي فس دع ايل هاو, وسر وا اخليك يل

 لاو ىلا كوب عرف اكد لس ل ايكو وتشرف لت باي جاد كيرلس احل لي لازاولا
 اه تفس ري دادآ سررلاو يكايوب اس طف لال ياكم ضلع ابك ب كرادأ لس

 راس فالتلا سفك سئس ايف رق مان ههتسرصق كيرفس اق لكن حرمك
 لاينر مر كاع لاه سعب نسال: لوب انكدإي ركع شيب نشك عيسأتن اهارغ
 لسا لوب بع ىو ا ىتوف قبب ا عررط سبك دب اسيلا سب م كرد ا شرفا كرك عبس ان اجارغ
 قب لائريدما ليكى نآس ار كار/ء ضير! اجيب ف اسر كاهكدل_« طم لك يب تروس
 راك ساتب ررهتسم ب ىريردا كيب ريف ستلايت ررظأع يرو سا نس لامها نا
 نكي ب سف الغ ىزدرك سرك كوبر فاك ولأي هسررتدداادغ شك يسرا اد
 ماما ساول كوب سرك الغ سرك اكوبرزذاك 3 تيب اروع انبي عطس تس سد
 ركل ككس كرير فال كر وعي زان لوي اكسال ننتج ارفرك كيال قال

111111111112121 
 . هس ندا /و مناك ينس الوتبس ل لرد . لسن ايوا يل هدأ
 يعزم راد ىسكل اكيررف كة سرب تنخر بس ميول ظ ساكس ندمت مالا مآ
 نم الاف سى دبر فاكعيسل دا سي له زود #غ هك _كأيلا مال ساو ةزلصلا
 (الايكتتآس برر وا كمن فاي الرخا قد سكبس تسلا يردد ست انشا
 هب البر طصاد كس يكدر لورق ل السود سابك ف ورسم وكل بر فاك سن
 رك دريك لاو تك ان: شرت كبس ادكك سد ىئيزرس لواتنن اكرر فاك يجسد دواي
 < هدر لمس لين واكون اكد تا دل لس عزت اهيا لتس ل | قت سادف اكلات
 نك ارغ ضاوي مددعبس رف سام ادغ رك[ وسر اكو دفاعا كرا لس بت
 را اللعان را ايكيا ير ىيرتف صن دبر اكبر ف اك وم ان اجايكاك
 دعذ طرد باسيل ايرشرك لاذ ىلأأ .اكرترفالقناب// اج كيس تير
 هس ربكم عساس قرأة سالذ كاب/ سىس اف اكدت تيب شيب ابرد! داك حس
 بكاس وك اريظن نيكي زف اال درك سس سا نايم اقل درك دبس تيا
 من ريقتم لسان صن ركرا فرك كاس سا سد هدابن لكس لك ربكساكتمإ



 م
 روق يرو سلا /ئبرفاكدق فو سي كى اسف هس راء ارواد/ريبوك اسم واكب
 نرلر اوبر فاو اهب هك اغرط وبال, ىف كراعب عبسي شغلى دأدد سس لض لاب/ذس
 لالعمل راه مام كيب جالا 28 ذى لرب ص ب ريوشيم وقل ََ تس تعال تروغ

 هتبسايرا ن السئ وق جس امرلل ككل يثتسلاء كى رابت ندا كور فاك دورين ديكزركع
 رة سرر فر مداشلدب هن ىزدد ابك دولا لاه سايرس دانت اكرر خالدا فاك
 انراراقعااكر فقر ادغل سعاد سكوب ئاكل عبس هرماظ يفك سس ا اي فقوت ل #رعلالإ
 اوما لح ادغرزتجرأ اكدر فاك ارإث موه ة سرت ل در ىلا كلورل

 ها راق ل وكرار فاك د اك تيوس تراقتاك كرايم سوم ايا سر/ يعاب
 ساب :رفاكلاب/ظسماقنادلا ااروا وني ف اكاد سى رت ارروصنمولا ماا كسل لعد
 02 عاف ا لد علك دوا بداح اك يكل دع ذس سا يتبل ل
 وكر أ كتسادتت لييئسروا كيرف الولائي كيب كو اشدإب بسي هع لف _اقهس هاشمي
 بلشسشي و افجر باشر وبس نال اوبر فامرت لابد هد عبس انكر بيغ طلاب
 ةمولل وب رف التبسي بس فال نضر فكس سا سيو ست رق داب
 ساواتفلا ع اهروذ اكرر ناكر تنصل ىلاهسمرتوار بو اين سود لرب ناسيا

 ه«تةرمودذ صخب يرو يرف ا« قار درع نقي بأس سن اىدتاب ساهر تايلر
 الوفاكدلاكه ل ضجب ننكر ذاك الرماس سرتزلاتزب داسيا ضرك كهل هدددزرف اكس اكاإ
 دارا ساو سلال ةرفاكهعس تيس دف اس هرب رتب انور ذاكر يب دارك ما

 ذانلقتت ئ الدلو دري ز المك هيلز خت لرارا هنن !انبدرود تساي ١

 نيك كرر اك مايكل ص اءايكه سرج زان تاق. زتا لهيك ري ايكل صاعايك
 رثأ برفكس ناجرثالا كي ظن يما كس باوجه درت ايلف لايك سوس
 سارجيددا هسرورآ.ك بسم الاكوبرفاكعساكرايب هدايز هتسادختمروف باله ياي
 كنزادرتكا جالب نال لك دن المول موكا هس وزي اكن عستس#

 1 ايل لق ساتان ُُ إذ قيم ددسن ع هلع



 لإ

 رو هواجس اي لسى ات ةسالفاب م اعانالف كك ب جرف قرت ين السل( ل واود نالسارم
 تن فالخخا شفا انوب نالس كيدز“ سن اوتتتتو سا سل تايد الت ل د سا

 نايس سلف كاظعم هين د ةنالق ارض توته لوك ردا كر دفان عبس
 كب هسزوردازاف ل اق ةارفرلف لهيك كرير ف املس ين لص ترروص انوي
 كد كى زان هس توالح اجب تمرام ند ساكس اكئررفاكعسم احنا كر حسدأب
 ؟تكللاط فور قش ىو اكوا اكردا تاكد الكا 5 رورتلقكام هرعت

 نوب ديوك اءامداكب نزف نو لن يضامىكراذ اكماككسارد لاكبر فاك

 يرفلا#رفاملل او هيك ةس اه دبادج هعررش غي ارق دج سيروص اهرب ردو لكس

 انباي ن ييعساتن هارفرد جس 6 بفك كريظءاوف كل تي ادارف ان يونا
 ساب[ غيب صخ قولا كوب دف امالاو نيس اي عرب هيلي سا تس اووير فاك لج
 وتاب نإ سلك با سراسردا هيكل تاب قس هس دت ا كي نوقع ب لهن دع
 (يانزركا كروا كو زرآ ص خمرا لس ليوم ف اهب سو ورق دوبب شفر و نيش
 لالع بر شك لسيد سرور نارا كوبر فام اتعب بوخايق انوب ل الع حان لأي ل
 انناهلرغلمك لولاك درفاك اترمب بوغ ايكوق قربه ضف لع ناضمر هيت سنو داي لد
 يلب لوف وو شرف سا نيل بسايك ساس ع لاعردا يك يف, يسساكي كس
 هباتراقتعاالاو ذل عك قر كبس لوقنن سنار مادا رف كيك بس لاق
 رطبا سيم اقمار دا هور ف اكهو له تيروص لنا يس فلنلوإ ثرعت لن مالكا ارك

 -هتسري ل وقس ئرتسماما تنتاك يدل ماصار لين
 راسا راكنا بيجر كب > راس نابي نملك واح اا ملتسسم

 رترائيقي سير انفا ريب سجتلاب/ ف .ايزرلإ انما بس بجاد انال اياب سلام
 <- ةلراتنغا كنج قدا اكتسب ايلا التستر كت لسور ماظ ليزي سا سان موب

 انيكراو بلارة عبلب مك اق عف_ دبس اق كراس اهسووب كش سلو رتم

 سيث رولخ ساتر بلاق السا ل عسي لامروا تسييس كنج انرب لأن آن
 ارفع جسدا نيكو جاك دل ىوتناك تيكر اين الساتر
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 سس جراي سي افراتاتعبس ماقال: كامب ليفة إف كيلر ف نيب افكر سا حال
 يلماك سيرف دا م در امامك دافتع اور فك كك صلاه[ "قينعويا ل يسايكل قث

 باهتتعالاباصن ليديز ممر ف اي اكس رم صق اهردكت نقو جم انزب سيرف اناهسلا
 لت سئيئافتعانكلارإ ارصقاعقل كل ىلا ايل قن ير فس ع اهردا
 دوا سم اقتقار,ر فلكس ادد ا هسا ةعكر دق اطسس داع ارفل نوب ايوب عرف ايلا # رادع
 زينل اتناوردا همك فكل باو لوكرلا فك فر يكل سا ايكيا اب فخ
 كراكو ذاكلارإل د ضمرد اس بسكن. امدح عرفاللاب/قسراهعضيلت_اكرفللب
 -نييئرزو لج

 عراك افا قاس كس ابوب دنس كيا تس لدن اينو روج سقم ملعسسم
 هاتبر سئ ف وقصر لكل ضاتبس اناه كرو

 عي ازبب سايلزضا لل ؤودنم ايىتي/ي ثبت اكسر وتسي ليت[ ىلا لكم
 بيس ت روض كال نرفانم عب ردا ايون ركارك_ فنيل ردا الاي فاك كام لس رايع

 . اب درتار
 ملغ إدرار يت ع مفسر  ىفات ص سرروص سا اهدنا از .ملسسسم

 بيار ل اعيرناب طصاو كس هس رماق ع ترائيركا ردا بكم درفاك لاك ارنا كل كأس
 عاد س وكر كا تيقو سا سر يشرة لد كس لب مدل اولد دونم ا نو كنس زودؤف است
 هانكوم دارا لعكس زاونلا ايوب ذاك بس وكر تريوت ايك ف سيرو لاك
 وتتع_ايكذ سيكل كسه وردا ركب بوله, خت سوو بلو يبو اوخ ل ومب ورخض وقل
 رآأالاد ثيل ,ةرصاكمب ف اكرم لك بار دداايلددس تلا: مار ور خ اكلوركبرت

 ر هسا الاد شير قرصر»ا سلا اعراس احر ا بسال ا ماد ةدصلتسأتن ٍِ

 ان//اردا ةكابرتا سا فيتساع لااا, ديو باش سان كس سوبر فاك فد
 ايا سور ف اكيبس هد ليئتءروص لولد د ناد وابل يدرك ال يمس ( ككس قر صلب
 ضار فاكس ذخاو لالعةعاسكسس روك ى نبا وب زف /تسففكيس لالص تطارن عسس تيروك
 كر يؤاومضتبس تعرب ان اه لالع لي لاعيك ساروا بطلان ب لالم و وئاتسلا داك
 هر ردا نيرا لاسم را اه هارلي تككورو اهيا ب عنبر كارم كلاس
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 رالط رك وتاب تلك اي ماك يكنس سل رعاه ليلك ضوتيبساو كيج ري ىرتلب ساي
 يطل مير اكبر فاكر وبركتم اعتب نوم اع ضل عكا يعبس اتكسر كنول كك ات

 قيل سدد ابيب نايات كنون وطعن ا كعب كوبر فامايدأم اك يرلع
 رتاك هس هدايب كه سدد فو لكاررش لع سنك ير كي اكيجبيزوللع
 اهلل حس ىكل وكلا 9 نذال يآ هدايب كككسمو ردا ساي كلى فاقت ليت ارد كمن
 الوعر ات زل نر ككل هو صر ع اس ل تسعازا#

 هلقطماو اش عانس سر هيناتا كيان
 رفاظقاسهس تيكن آت رك ضيددا 2 دار حاس ليكا هع ىشن لسا ب كس نب نعد
 فال اق اهراس كسر يوك ساييددا كد فن سايب تيك كآن لراس
 ا ءرقا# تاياضنا كدايتابكاَد كسل اري سا هسواجهر قاب هكدج دي
 ب لات سويص لما 0 2 ضال "و سر اةئايعسم اهب باشر أ

 لج لك ىكن اراك الاي ديرب يراك سندا هسمآن اضمرركأ كوم رثغاك

 قول ماوس سك بسلك ايكيا سما لسد » باوجتد درا سب يلركف وعم ابر ماك الغ
 هدركا ايم غرز تيك ت ريك سد لئاينو ءزإ سا سرالضةركا دم ليك اكرر ند دا
 هاشرا.- ادخال اكد شضرانيل هت د لفترزعأ تسدددا يشار كعسواو بادج

 ىءا سة سرا تسيقم الس عرط سرأردا [تررفاكت اتاني سكت مدام ةدجرأك
 ناد كرب درفالا/ بسالك سيره تالا رع ساوك العقال يسرك /عسيبت هرج عر
 اقدداؤ/ تسرع نايل عراب الاب عبس اج لدم انركه رجب معي اهلك ياددلازئارف رشم
 لن قولو جنا جاناكبص ب ايانم دجال |.اي درب رك هاش دأب نير ادرك لويس عض د
 كرئمالاو ذيل ع ذهد للاي لات ذ دب وري هتو كب ماب داي ب كوسيم م

 سوا راورعاد ايل رول اهدا لك ساب لت سنس سا تروق كك ادا
 زورو كارب ًالثع كد كريه وفا صضرت ايل قل سيكي بارباز ماا لش شقا
 قزرقاس سؤ كرا هسواج ضدسرمتدردا للولد دعا لوب كل دو رنج يرط ىاارؤا هن

 ماكر فال توب فرش
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 نال لأسا سنا عبس قوم لوبت موت سايردا سيل وبقى امااعرسإ ملم
 ظمكلا وهبت يراكلا صخب عب هك يددصاقن رشي لوب, لوبق لبسي لوق ناس
 نالوا ديبالا تاير لساعت قله بس نإ ايل فسد ةطااسكس ومرتب نكران ااي4
 هك نياقافت الاب عضاكص نمو لباعبس اراك الهنا ينزع نيد تايروض وجدت اكس
 ل ار يفرو ا لررعشروا راو وا ضفاور لظم ا ف الفرس تسعاجماو تّدس لبا سرديقغ
 فينم لا سقت م ف الخ يفك نا سبة م السا وقر للطب قرفدج ع
 لوب لاب/ك سىلارفسا قامساولا دوا لين لوم, اند[ يبفرئ كوك لق لبا ىسك/ بس تاياود تس
 يئجاتننام ريفر فاك دلو جددا لوم ان ايزن اهواسس ا كل سس أتن اعرفك كحل ىلا
 ةالصن لوب نوعش وت اها ف اك ف سرد !رلاع مالم نولب نضام يئن اهراس
 م اينما ى لسن ضرولا كس اند كس نا يعسركت نإ اي كسريد لكمال
 لد مرا يكب يعفو ىسسس ليف اصدا كل نا ايل كرايم تروص اي
 ارب هس بجاو نر ناوين اكد ل ماو ءاوشوم السفر أهو هاووبب حسداب

 ايبا كن اوم "ب لو ساو هتس سلو كسبت ايرما تماغرامبا سبل ربت
 كس نلاج ل اطعهاوخ كرير ف اكذلاو فسركى دا ديس عيسفك ان ام فيضغرن ارو انركإ »الس

 ا
 -هسرفلي ايات يب سبارك م اكحا ضل /سازذ سس فوق



 همت ودا البط ايلا نصور

 نبأ [بلا تينت
 لايكات شما قاد لل[ يضل يسبح ترين كارايل د
 [تعاطو تدابق الاوت دا ' تادثاد ك تاءاكو ثشكا تالاع كس نا لش جدد كيس دد

 عجرم قئانسواانكرل اطعاكتءاظ فنك دوا تءاناقم الكسا كم نا
 ثلا لد دوا ملا نيب تدب كس كرمت قرص سنع

 *«يعارتلا نر تمتلك قبلا تيزمح |
 ل شايب رالصاو كيد لبا ددقاك سب باكر يفم تيارطرواربتعمورثتسم ب ىلإ

 *تكايطو تب انك رايماييفس دن اك

 دلج دامت

 تميزت ياضاركروا بأدب عطول ىلإ

 قالولك كبل وم
 تماركدي ياعم دش ىاددا عسايكبتزم سلبا ماظت با مالم روحا
 اىب د اس كس تئالاع درب عدت هك تره و صالفا كس ماركو اينو رواة: سر ايباص
 د دورت قاد ع لزتسكل د6 يا كما لتس

 كرهت - «عتعابطر تباثك لع ليهم زن اك

 لوو لني رعبا ناكلام ؟* 1
 كلل ناتلايل زم بدا



 حاتم راعتى كيج باك ق افأ ع رت واددتس تس نفع تف عل نسملا عل
 رطل” لع كيو كدي ل ماا رلج ن يقثوإ تعابط هدد بش

 سيرو ارد نسا انك وعشر ورشم كى طنا د لأيرل ار 0
 كم دلو مرد كريس ل مال طل

 كاران انودما كر اسرو بانترورشل صف راطدالاة تامر مولارو ارو

 .تاوب ٌاشراب لسنا تلج

 هاجد بتر بكي ربان ل اولد فدك زعل ارجوا تربح ىزيزع وان
 تبت ب اللاش ةئاسكت عايلو تبا رتب سارا ا

 انتر 0م سووا و انفك قولتك عاري انالوم جرح بيم ثقراف

 ةلزبرتيبوخت عايض كا ماقنااتج ءءء
 سل اناسياقو حش ب ا0رومشسى اذنك سرو راب مولا دراياتو عش

 تت تعابطو تب انك ةمقتودرإب اع 7

 22 ات ران كيف ابدل بحاصرح اديشير قالوه تح و انفلا نص
 + جلرفلب قب ضروب اف لردع رس ب اىلج
 طق تمي

 تنك هورا اقرلا  نكبجت  لئاسملا نصت
 تمت ورنا مشا انالو مج محتنمالا ملك شيلان“ يف اكوا
 تم . لما ىريجر ل برغاو نيلوالا ار
 تمت كلن بعاس ريعل اج ا:زلوم حاحا ثيلاتك نيرا نار

 لحرف بحاص قا جانالوم فيان" وزار قفا عل
 تق قدا[ بحاص نامرلا برم انالوثفيلا# دل أس
 تتاضبلا "عل امري ثار ن ف[ ءاصيلا جانو ترم اولا لسنا

0 

 ال ىب قالون انك لزتسرأ زاك يعساك تأ رشح ل



 اد ١ ادن

 1 لإ 0 اهنا اترنع 0

 0000 أي ناق (:الوم
 لج 06 كاسل لم

2 
0 2 7 

 ها

0 6 
1 

 0 2 00 ٍ 39 ' جاو

 2 + رؤس ل2

0 

) 5 00 

 7 2 ا 1

0-1 


